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In het derde kwartaal van 2016 is de beschikbaarheid van de infrastructuur binnen het service window in totaal ongeveer een half 

uur  onderbroken geweest. Beschikbaarheid : 99,98%. Er is geen data verloren noch hoefde data hersteld te worden. 

 

Voor het kwartaal luiden de meetresultaten als volgt : 

Beschikbaarheid binnen SLA service window :  99,98 % 

Beschikbaarheid inclusief scheduled maintenance :  99,98 % 

Onderbrekingen tijdens service window :  2 

Langste onderbreking :  23 min. en 14 sec 

Aantal onderbrekingen totaal :  2 

Score vs SLA :  + 0,28 %  (max = 0,30%) 

Meetperiode :  99,94% van 91 dagen 

Periodeverslag 

Over het hele kwartaal kon er, om verschillende redenen, gedurende  1 uur en 20 min niet gemeten worden hetgeen 0,06% is van de 

totale  meetperiode (92 dagen). Alle periodieke onderhoudswerkzaamheden konden uitgevoerd worden zonder de noodzaak om de 

beschikbaarheid te onderbreken. 

Op 10 aug 2016 ontstond de langste onderbreking. Oorzaak bleek een IP configuratiefout door de hostingprovider (IS Interned) 

waardoor de Asperion servers niet meer via het internet bereikbaar werden. Na melding onzerzijds werd deze fout door IS 

gecorrigeerd waarna de Asperion servers automatisch weer bereikbaar werden voor gebruikers. 

Op 20 aug 2016 werden issues waargenomen via het SQL server management console. Er is direct preventief ingegrepen 

waardoor de servers enkele minuten uit de lucht waren. Zodra gebruikers konden verder werken is de tijd genomen om de 

issues verder te analyseren en te corrigeren. Deze hebben zich sindsdien niet meer voorgedaan. Er is geen data verloren 

gegaan noch hoefde data hersteld worden. 

 

Historische beschikbaarheid 

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 wordt 

altijd ruim vooraf aangekondigd en vindt 

hoofdzakelijk plaats tussen 0:00 uur en 07:00 uur in 

het weekend. 

 

De Target levels voor beschikbaarheid zijn dus opnieuw ruim bereikt. 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. 
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