
 

 2017  Beschikbaarheidsrapport 

 

 

In het verslagjaar 2017 is de beschikbaarheid van de infrastructuur binnen het service window éénmaal langere tijd onderbroken 

geweest omdat de KPN, in wiens datacentre de Asperion  server infrastructuur is ondergebracht, een volledige shutdown van hun 

infrastructuur onderging. 

 

Voor de hele periode luiden de meetresultaten als volgt : 

Beschikbaarheid binnen SLA service window :  99,85% 

Beschikbaarheid inclusief scheduled maintenance :  99,81% 

Onderbrekingen tijdens service window :  1 

Langste onderbreking tijdens service window :  7 uur 

Aantal onderbrekingen totaal :  1 

Score vs SLA :  + 0,15 %  (max = 0,30%) 

Periodeverslag 

Over het hele jaar genomen is de 

beschikbaarheid op gemiddeld 99,85% 

uitgekomen. In de ochtend van 23 februari 2017 

om c.a. 01:00 uur ontstonden er problemen in 

het KPN datacenter waardoor géén van de KPN 

klanten gedurende langere tijd de 

beschikbaarheid had over de infrastructuur. 

De servers werden pas weer beschikbaar rond 

07:00 uur die morgen. Besloten werd om eerst 

een extra onderhoudsperiode in te lassen om 

uitgebreid te testen en te beoordelen of de 

infrastructuur op verantwoorde wijze weer 

vrijgegeven kon worden. 

Door deze gebeurtenis zijn de SLA streefwaarden 

in Q1 niet gehaald. Doordat in de overige 

kwartalen de beschikbaarheid weer ruim boven 

de streefwaarde bleef, is voor het hele jaar 

gemiddeld de  beschikbaarheid wel gehaald. 

Historische beschikbaarheid 

De beschikbaarheid wordt sinds het begin van deze berichtgeving weergegeven in bovenstaande grafiek. Naast de beschikbaarheid 

vs SLA wordt ook de beschikbaarheid gegeven inclusief alle onderbrekingen als gevolg van gepland of noodzakelijk onderhoud 

(Overall availability). Onderhoud wordt, indien mogelijk, altijd ruim vooraf aangekondigd en vindt hoofdzakelijk plaats tussen 0:00 

uur en 07:00 uur in het weekend. 

Direct na de storing van 23 februari is, naast het bestaande datacentre, een 2
e
, datacentre op een andere locatie geopend en een 3e 

dataopslag op weer een andere locatie zodat in het vervolg de kans op eenzelfde onderbreking sterk gereduceerd is 
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