
 

 2019  Beschikbaarheidsrapport 

 

 

In het verslagjaar 2019 is de beschikbaarheid van de infrastructuur binnen het service window éénmaal kort onderbroken geweest 

als gevolg van een probleem bij de hosting provider IS Interned (KPN). De overige onderbrekingen hebben plaatsgevonden tijdens 

gepland onderhoud gedurende de nachtelijke uren en met vooraankondiging aan de gebruikers. 

     

Voor de hele periode luiden de meetresultaten als volgt : 

Beschikbaarheid binnen SLA service window :  99,98 % 

Onderbrekingen tijdens service window :  1x 

Langste onderbreking tijdens service window :  01 uur en 42 minuten 

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

Periodeverslag 

Over het hele jaar genomen is de beschikbaarheid op gemiddeld 99,98 % uitgekomen hetgeen belangrijk hoger is dan de 99,7 % van 

de SLA. Door dit resultaat zijn de SLA streefwaarden in het gehele jaar volledig gehaald. 

17 Juni 2019 : Network outage datacentre IS Interned 

Door een netwerk probleem bij de hosting provider was de Asperion datacenter op 17 juni 2019 gedurende 1 uur en 42 min niet 

bereikbaar via het internet. Zodra de provider het probleem had opgelost kon er weer verder gewerkt worden. Er hoefde aan de 

Asperion infrastructuur niets aangepast of hersteld te worden. 

9/10 nov 2019 : Opening Datacenter Microsoft Azure 

In het weekend van 9/10 nov 2019 werd een nieuw 

datacenter geopend op het Azure platform van 

Microsoft. Voor een goede aansluiting met de 

bestaande infrastructuur was een onderbreking van 

de dienst voor dat weekend aangekondigd en 

uitgevoerd. 

Omdat het gepland onderhoud betreft valt deze 

onderbreking buiten het service window van de SLA. 

Historische beschikbaarheid 

De beschikbaarheid wordt sinds het begin van deze 

berichtgeving (2014) weergegeven in deze 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. 
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