
  

 

Q2-2014  Beschikbaarheidsrapport 

Ook in het tweede kwartaal van 2014 is de beschikbaarheid van de infrastructuur ruimschoots binnen de 

doelstelling gebleven zoals per SLA is afgesproken : 99,91%. In tegenstelling tot gebruikelijk zijn er wel een 

aantal momenten geweest waarop de infrastructuur merkbaar onderbroken werd. De oorzaken van de 

onderbrekingen waren allen snel bekend en werden vervolgens zo snel als mogelijk verholpen. De outage 

reports verzekeren mogelijke herhaling van dezelfde situaties in de toekomst. Er is geen data verloren en 

er hoefde geen data hersteld te worden. 

 

Voor het kwartaal luiden de meetresultaten als volgt : 

 

Meetperiode :  89d, 22h,40m,4sec   c.a. (2.159 uur) 

Beschikbaarheid binnen SLA service window :  99,91 % 

Beschikbaarheid inclusief scheduled maintenance :  99,86 % 

Onderbrekingen tijdens service window :  2h : 1m : 40 sec 

Langste onderbreking :  1 h 23 min 

Aantal onderbrekingen :  2 

Score vs SLA :  + 0,21 %  (max = 0,30%) 

 

De onderbrekingen vonden plaats op 2 april en op 12 juni. 

 Op 2 april, 13:46 uur : SQL Database werd traag als gevolg van opeenstapeling van loggingdata. Door 

de centrale functie van de database werd onderbreking van de dienst noodzakelijk om dataverlies te 

voorkomen tijdens de hersteloperatie. Om c.a. 15:10 uur kon de dienst voortgezet worden. 

 Op 12 juni 16:24 uur : De VMware omgeving van de hosting provider (Interoute) ondervond 

problemen waardoor belangrijke servers niet meer bereikbaar werden. De VMware omgeving werd 

door de hostingprovider gerepliceerd waarna alle servers weer naar behoren konden functioneren 

(c.a. 17:03 uur). 

Hoewel iedere onderbreking er één teveel is, blijven de onderbrekingen dus ruim binnen de SLA doelstelling. 

Er is geen data verloren gegaan. De belangrijkste oorzaken zijn vastgesteld en verholpen om herhaling te 

voorkomen. 

  



  

 

Historische beschikbaarheid t/m Q2-2014 

De beschikbaarheid per kwartaal voor dit jaar wordt weergegeven in onderstaande grafiek. Naast de 

beschikbaarheid vs SLA wordt ook de beschikbaarheid gegeven inclusief alle onderbrekingen als gevolg van 

gepland onderhoud (Overall availability). Onderhoud vindt plaats, indien noodzakelijk, tussen 0:00 uur en 

07:00 uur en in het weekend. Zelfs in dit geval blijft de beschikbaarheid ruim boven het gestelde doel van de 

SLA. 

 

Q2 was, relatief gezien, gewoon een iets minder goed kwartaal. Hoewel de grafiek een neerwaartse trend 

toont, is er op grond van de geconstateerde oorzaken geen enkele reden om aan te nemen dat dit 

maatgevend is voor de toekomst. 
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