
 

 Q3-2015  Beschikbaarheidsrapport 

 

 

In het derde kwartaal van 2015 is de beschikbaarheid van de infrastructuur op geen enkel moment noch binnen, noch buiten het 

service window, onderbroken geweest. Beschikbaarheid : 100%. Er is geen data verloren en er hoefde geen data hersteld te 

worden. 

 

Voor het kwartaal luiden de meetresultaten als volgt : 

Beschikbaarheid binnen SLA service window :  100,00 % 

Beschikbaarheid inclusief scheduled maintenance :  100,00 % 

Onderbrekingen tijdens service window :  geen 

Langste onderbreking :  nvt 

Aantal onderbrekingen :  0 

Score vs SLA :  + 0,3 %  (max = 0,30%) 

Meetperiode :  99,41% van 92 dagen 

Periodeverslag 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat op donderdag 23 Juli 2015, van c.a. 04:00 – 10:00 uur, er sprake was vlgs KPN, van een 

landelijke internet-glasvezel storing. Hierdoor konden de meetsensoren vanuit de locatie Naarden, die de beschikbaarheid van de 

webservers in het datacenter in Schiphol Rijk testen, deze servers niet bereiken en zijn er geen meetresultaten voor die periode. 

Hetzelfde gebeurde tussen 19:00 uur op zaterdag 25 juli en 04:00 uur op zondag 26 juli. In totaal kon er ruim 11 uur niet gemeten 

worden hetgeen 0,59% van de totale meetperiode (kwartaal) betrof.  De service bleef beschikbaar, met uitzondering van gebruikers 

die internet via glasvezel gebruiken. 

Volgens de SLA valt deze overmachts situatie 

buiten de beschikbaarheids berekeningen. 

Historische beschikbaarheid sinds Q1 2014 

De beschikbaarheid per kwartaal wordt sinds het 

begin van deze berichtgeving weergegeven in 

nevenstaande 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. 

Omdat deze beschikbaarheid ook 100% scoort is 

er dus voor onderhoud geen onderbreking van 

de dienst buiten het service window nodig 

geweest. 

De permanente beschikbaarheid is dus opnieuw bereikt. Nooit is de beschikbaarheid onder de target levels van de SLA gekomen. 

Er is op grond van de huidge kennis geen reden om aan te nemen dat de beschikbaarheid in de naaste toekomst in belangrijke mate 

van het huidige niveau zal afwijken. 

 

Asperion IT operations  
©Asperion – Alle rechten voorbehouden 


