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Deze Service Level Agreement (SLA) heeft als doel inzicht te verschaffen in de serviceafspraken waar u als klant van YIKE recht op heeft. U treft een uitgebreid overzicht aan
van informatie die betrekking heeft op prestaties, reactietijden, beschikbaarheid en
incidentenafhandeling. Deze SLA heeft betrekking op het eigen YIKE Content Management Platform (CMP) en het YIKE Lifework Platform (YLP) en alle voor klanten ontwikkelde
en/of beheerde modules, applicaties, websites en content en de voor klant beheerde
domeinen, e-mail, virtuele omgevingen, overige hostingdiensten en besturingssystemen.
Deze SLA is onlosmakelijk verbonden met de tussen klant en YIKE gesloten overeenkomst
en de Nederland ICT voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van elke afgesloten overeenkomst. De SLA is tevens de schriftelijk overeengekomen afspraak van het
serviceniveau conform artikel 22.1 van genoemde voorwaarden.
De in de SLA overeengekomen Service Levels kunnen alleen nagekomen worden indien de
afspraken en procedures tussen klant en YIKE door beiden wordt nageleefd.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd, 2015
Op deze Service Level Agreement (SLA) zijn van toepassing de voorwaarden van Nederland
ICT welke bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840 zijn gedeponeerd.
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2. Definities

Begrip/afkorting

Beschrijving/definitie

apparatuur

De door klant geleverde of door YIKE aan klant ter beschikking gestelde
apparatuur, zoals servers, netwerkinfrastructuur en randapparatuur welke
zijn geplaatst in het netwerk van en worden beheerd door YIKE.

App

Een applicatie (App) die ontwikkeld is voor gebruik op mobiele
apparatuur van diverse aanbieders op verschillende mobiele platformen.

AppStores

Google Play en Apple Appstore.

beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de dienstverlening zoals beschreven in deze
SLA en van toepassing op de dienst zoals beschreven in de overeenkomst tussen klant en YIKE

content

klantspecifieke informatie die toegevoegd is aan het CMP of het YLP en
gebruikt wordt om de dienstverlening klant specifiek te maken.

dienst

Het YIKE Content Management Platform (CMP) en het YIKE Lifework Platform (YLP) en alle voor klanten ontwikkelde en/of beheerde applicaties,
websites en content en de voor klant beheerde internet dienstverlening,
virtuele omgevingen, overige hostingdiensten en besturingssystemen zoals beschreven in de overeenkomst.

dienstverlening

Het serviceniveau zoals beschreven in deze SLA die betrekking heeft op
de contractueel vastgelegde dienst zoals beschreven in de overeenkomst tussen klant en YIKE.

incident

Een onvoorziene verstoring zonder aanwijsbare oorzaak in de dienst,
waardoor de te verwachten service in zijn geheel of gedeeltelijk is verdwenen of dreigt te verminderen.

kantooruren

Uren die vallen tussen 09:00 en 17:00 uur op officiële Nederlandse werkdagen.

Master App

Een unieke App die gecombineerd met het YLP aan klanten ter beschikking wordt gesteld om zelfstandig afgeleiden van te maken, waarbij de
layout klantspecifiek kan worden aangepast.

melding

Elk incident gemeld door de klant aan YIKE (elektronisch en/of mondeling).

mobiele platformen

Google Android en Apple iOS.

modules

CMP en YLP gerelateerde producten die zelfstandig of in combinatie
met elkaar kunnen functioneren, eventueel in combinatie met specifieke toevoegingen op deze modules om klantspecifieke functionaliteiten
te realiseren.

onderhoud

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in ‘een aanvaardbare conditie’ houden of terugbrengen van de dienst, teneinde de
gevraagde mate van functionaliteit te borgen. De gevraagde mate van
functionaliteit staat beschreven in de overeenkomst tussen klant en YIKE.

Begrip/afkorting

Beschrijving/definitie

onderhoudstijden

Gedefinieerd tijdsbestek waarbinnen YIKE en/of zijn leveranciers onderhoud kunnen plegen.

ondersteunde mobiele
platformen

De drie laatst uitgebrachte versies (uitgebrachte ‘Major release’ en ‘Minor
release’ worden meegerekend) van Android en iOS die officieel door de
betreffende leverancier zijn vrijgegeven voor gebruik.

ondersteunde toestellen Top 25 gebruikte mobiele apparaten die in gebruik zijn binnen het YLP.
overeenkomst

Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens
een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

platform

Het CMP en/of het YLP.

rollback scenario

De mogelijkheid om een aangebrachte wijziging in de dienstverlening
terug te zetten naar de situatie van voor de wijziging.

servicetijden

Gedefinieerd tijdsbestek waarbinnen YIKE bereikbaar is voor incidenten,
problemen en wijzigingen.

YIKE Lifework Platform

Het basisplatform waar alle uitgebrachte Apps inclusief de master App
en en eventuele demonstratie Apps mee communiceren, inclusief de
klant en gebruikers beheersomgevingen en de aan het platform gerelateerde modules.

YIKE Content
Management Platform

Het basis platform waar alle klantspecifieke content beschikbaar is gesteld middels diverse functionaliteiten, inclusief de klant en gebruikers
beheersomgevingen en de aan het platform gerelateerde modules.

verstoring

Een incident dat de goede werking van de dienstverlening verstoort en
resulteert in een (urgente) incidentafhandeling.
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3. Samenvatting SLA

De YIKE Service Level Agreement bestaat uit drie niveaus: basis, extra en altijd en is onderverdeeld in service voor het YIKE platform, aanvullende modules en de content.
Hierdoor heeft u altijd de mogelijkheid om het serviceniveau te kiezen dat het beste bij u past.
Het serviceverschil staat in de onderstaande tabel kort beschreven, waarbij de volledige beschrijving in dit document leidend is.

Omschrijving YIKE SLA basis

platform

module

content

Backup

Ja

Ja

Nee

Beschikbaarheidsgarantie

99%

99%

99%

Reactietijd

4 WU

8 WU

24 WU

Servicetijden

8x5

8x5

8x5

Onderhoudstijden

22:00 - 8:00

22:00 - 8:00

0:00 - 24:00

Omschrijving YIKE SLA extra

platform

module

content

Backup

Ja

Ja

Ja

Beschikbaarheidsgarantie

99.4%

99.4%

99%

Reactietijd

4 WU

4 WU

8 WU

Servicetijden

14x7x365

8x5

8x5

Onderhoudstijden

22:00 - 8:00

22:00 - 8:00

22:00- 8:00

Omschrijving YIKE SLA altijd

platform

module

content

Backup

Ja

Ja

Ja

Beschikbaarheidsgarantie

99.4%

99.4%

99%

Niet beschikbaarheidsvergoeding

JA

JA

Geen

Reactietijd

4 WU

4 WU

8 WU

Servicetijden

14x7x365

8x5

8x5

Onderhoudstijden

02:00 - 7:00

02:00 - 7:00

02:00- 8:00
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4. Beschikbaarheid
van de dienstverlening
De SLA heeft betrekking op de dienst zoals beschreven in de overeenkomst tussen klant en YIKE.
YIKE spant zich maximaal in om ervoor te zorgen dat de afgenomen dienst te allen tijde
zonder incidenten beschikbaar is. In geval zich een incident voordoet, verplicht YIKE zich
tot het starten van de werkzaamheden teneinde het incident op te lossen binnen de in
deze SLA overeengekomen termijnen. YIKE verplicht zich tot regelmatige controle van en
gedegen onderhoud aan de door haar in gebruik genomen apparatuur en software die
tezamen de dienst vormen en YIKE zorgt dat de capaciteit zodanig is dat dit bij normaal
gebruik niet leidt tot incidenten.
4.1 Beschikbaarheid van de dienst
Er geldt een minimale beschikbaarheid van de dienst zoals is opgenomen in onderstaande tabel.

Beschikbaarheidsgarantie

platform

module

content

YIKE SLA basis

99%

99%

99%

YIKE SLA extra

99.4%

99.4%

99%

YIKE SLA altijd

99,7%

99,7%

99,7%

Indien zich bij de dienst een incident voordoet wordt deze uitgesloten van de beschikbaarheidsberekeningen indien het incident veroorzaakt wordt door of betrekking heeft op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minder dan 0,5 procent van alle gebruikers die zijn aangesloten op de dienst die door
de klant wordt afgenomen;
elke vorm van uitval van de dienst door verstoringen of incidenten van het internet of
onderdelen van het internet die geen deel uitmaken van apparatuur en software die
tezamen de door YIKE geleverde dienst vormen;
wijzigingen aan de door YIKE geleverde dienst die op verzoek van klant worden doorgevoerd;
een (D)DoS attack;
ongeautoriseerde wijzigingen door klant in de apparatuur en systemen van YIKE;
gepland onderhoud tijdens onderhoudstijden;
het uitzetten van de door YIKE geleverde dienst door klant of, met geldige reden,
door YIKE;
overmacht zoals beschreven in de Nederland ICT voorwaarden;
een noodzakelijk patch uitgebracht door leveranciers van het netwerk en van het
platform van YIKE die dermate kritisch en urgent is dat niet gewacht kan worden tot
een volgend onderhoudsmoment, dit ter beoordeling van YIKE;
indien het platform, de modules of de content worden getroffen door een
beveiligingsincident;
het wijzigen van een incidentstatus naar ‘workaround’ of ‘in behandeling’.

4.2 Onderhoudstijden
Teneinde een incidentvrije dienst te kunnen waarborgen wordt er preventief onderhoud of
onderhoud om incidenten op te lossen gepleegd tijdens vooraf vastgestelde onderhoudstijden. De onderhoudstijden vinden ‘snachts plaats en zijn afhankelijk van de van toepassing
zijnde SLA conform onderstaande tabel. Onderhoud wordt niet van tevoren aangekondigd en
kan zonder toestemming van de klant worden uitgevoerd.
Onderhoudstijden

platform

module

content

YIKE SLA basis

22:00 - 08:00

22:00 - 08:00

00:00 - 24:00

YIKE SLA extra

22:00 - 08:00

22:00 - 08:00

22:00 - 08:00

YIKE SLA altijd

02:00 - 07:00

02:00 - 07:00

02:00 - 07:00

YIKE zal zich maximaal inspannen om elke verstoring van de dienst tijdens het uitvoeren
van onderhoud tot een absoluut minimum te beperken. Uitval van de dienst tijdens de
onderhoudsuren kan niet worden uitgesloten. Indien het uitvoeren van onderhoud geen
verstoring van de dienst veroorzaakt kan deze ook buiten de onderhoudstijden plaatsvinden.
Indien er een verstoring van de dienstverlening optreedt tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, wordt de tijdsduur van de verstoring uitgesloten van de beschikbaarheidsberekening, mits de onderhoudswerkzaamheden volledig binnen de vastgestelde onderhoudstijden plaats vinden. Indien dit niet het geval is wordt het tijdsdeel dat buiten
de onderhoudstijden valtmeegeteld in de beschikbaarheidsberekening.
4.3 Beschikbaarheidsberekeningen
De formule voor de beschikbaarheidsberekeningen van de dienst is: 100% * [1 – (t : T)].
t = het totaal aan minuten dat de dienst door enig incident met de status ‘urgent’ of
de status ‘probleem’ gedurende de maand niet beschikbaar is voor klant. De tijd, door
YIKE gemeten en geregistreerd, wordt geteld vanaf de melding van het incident tot
het gereed melden door YIKE in het door YIKE gebruikte storingsmeldingsysteem
.
T = totaal aantal minuten van maand
YIKE hanteert voor de beschikbaarheidsberekening de volgende gemiddelde tijden:
•
•
•
•

365,243 dagen per jaar
52,178 weken per jaar
30,437 dagen per maand
4,348 weken per maand

4.4 Preventief onderhoud
Dagelijks worden door YIKE onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit onderhoud heeft
tot doel om incidenten in een vroeg stadium op te sporen en op te lossen zonder dat daarmee de dienstverlening wordt verstoord. Bij het uitkomen van nieuwe versies van besturings-
en applicatiesoftware wordt een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij wordt beoordeeld wat
de impact voor het platform en de impact op de werking van de modules en hun content is.
Er wordt bepaald wat de urgentie is en afhankelijk daarvan wordt door YIKE wel of niet
besloten om aanpassingen en upgrades door te voeren. Voor ieder onderhoud wordt van
tevoren een rollback scenario uitgewerkt.
4.5 Inhuur en Externen
Indien de klant werkzaamheden, die in relatie staan met YIKE, van haar bedrijf uitbesteedt
aan niet-medewerkers, zal klant hiervan vooraf melding maken en schriftelijk aan YIKE kenbaar maken dat genoemde niet-medewerkers namens klant handelingsbevoegd zijn.
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5. De dienstverlening

De dienstverlening is van toepassing op de door de klant afgenomen diensten welke door
YIKE worden geleverd. Voor sommige diensten zijn specifieke voorwaarden van toepassing
die in dit hoofdstuk zijn beschreven.
5.1 YIKE Lifework Platform (YLP)
Het YLP biedt klanten de mogelijkheid om zelfstandig, op basis van de door YIKE geleverde
master App, App’s te plaatsen in de Appstore. Dit artikel van de SLA is van toepassing op
de YLP en de YLP Master App.
De YLP Master App wordt ondersteund op de beschikbare ondersteunde mobiele platformen en de ondersteunde toestellen van de diverse aanbieders in de laatst beschikbare
versies. Voor dit onderdeel van de SLA, dat van toepassing is op het YLP en de YLP Master
App, is een additionele vergoeding van toepassing naast de basis SLA-vergoeding. Tevens
wordt hiervoor een aparte beschikbaarheidsberekening gehanteerd.
Functionaliteiten zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomsten tussen klant en YIKE worden werkend gehouden op de ondersteunde platformen en op de ondersteunde toestellen. Indien een toestel wijzigt of een mobiel platform een nieuwe versie uitgeeft die ondersteund dient te worden, zal YIKE deze uiterlijk binnen twee maanden na beschikbaarheid
ervan in de markt ondersteunen.
Indien er functionele wijzigingen of andere aanpassingen worden uitgevoerd aan het YLP
of de YLP Master App, worden er separate afspraken gemaakt over hoe en tegen welke
kosten deze wijzigingen worden opgenomen in de SLA en het specifieke deel van de SLA
genoemd in dit artikel 5.1.

YIKE SLA
6. Incidenten

Een incident is een onvoorziene verstoring in de dienst zonder aanwijsbare oorzaak, waardoor de te verwachten service in zijn geheel of gedeeltelijk is uitgevallen of dreigt te verminderen.Elk incident is er één teveel en YIKE en haar partners werken elke dag aan het
voorkomen van incidenten. Toch zullen er incidenten optreden. De afhandeling van elk
incident is er op gericht zo snel mogelijk de verstoring in de dienst op te lossen zodat voor u
als klant de hinder door een incident tot een minimum wordt beperkt.
6.1 Melding van een incident
Het melden van een incident kan op verschillende manieren, afhankelijk van de overeengekomen SLA. In de meldmatrix staat beschreven op welke manieren u een incident kunt melden.
meldmatrix

platform

module

content

YIKE SLA basis

e-mail

e-mail

e-mail

YIKE SLA extra

e-mail
telefoon
ticketsysteem

e-mail
telefoon
ticketsysteem

e-mail

YIKE SLA altijd

e-mail
telefoon
ticketsysteem

e-mail
telefoon
ticketsysteem

e-mail
telefoon
ticketsysteem

De dienst wordt continue gemonitord naar het optreden van incidenten. Ook zullen medewerkers tijdens kantoortijden incidenten registreren tijdens hun werkzaamheden. Tot slot
kunt u als klant incidenten melden via een e-mail naar info@yike.nl, per telefoon of door
middel van het incidenten meldingssysteem. Het tijdstip van de melding is de ingangstijd
van een incident voor de beschikbaarheidsberekeningen.
Voordat u een melding van een incident maakt kunt u kijken op de actuele storingenpagina van YIKE. Indien een melding zichtbaar is die gerelateerd is aan uw storing, dan kunt u
direct reageren met een incidentmelding op dat bericht. Dit geeft YIKE directer en betere
informatie, waardoor er sneller kan worden gereageerd. U kunt ook zien of er op dat moment onderhoud wordt uitgevoerd tijdens de onderhoudsuren.
Bij elke melding zullen wij u een aantal vragen stellen of verzoeken wij u om informatie over
het incident aan ons door te geven. Hoe gedetailleerder u bent met de melding, hoe sneller en beter wij u kunnen helpen. Onvolledige meldingen zullen resulteren in een weigering
om het incident in behandeling te nemen. Het incident wordt dan gesloten met het verzoek een nieuw incident te melden met de gevraagde informatie.
Bij een geconstateerd beveiligingsincident zal te allen tijde de klant worden geïnformeerd.
Ook als de dienstverlening niet gehinderd is of indien medewerkers tijdig een beveiligingsincident hebben voorkomen. In de bijlage staat beschreven hoe u een incident aan ons kunt
melden en welke informatie wij nodig hebben.

6.2 incidentstatus
Elk incident krijgt ten tijde van de melding een status. De status is afhankelijk van de omvang
van het incident. Het aantal getroffen gebruikers, de afhankelijkheid van het systeem, het
betrokken platform of de betrokken module en de geldende SLA bepalen welke status er
aan een incident worden gegeven. YIKE hanteert de volgende statussen: urgent incident,
incident, workaround, in behandeling en opgelost.
status: urgent incident
De status urgent incident wordt toegekend als de dienstverlening ernstig wordt gehinderd
of volledig is verstoord, waardoor meerdere of alle klanten geen gebruik kunnen maken
van de dienst. De status urgent incident gaat voor alle incidenten met een lagere prioriteit
en wordt met voorrang in behandeling genomen.
status: incident
Een incident krijgt de status incident als het geen urgent incident is.
status: workaround
Om (urgent) incident volledig op te lossen en de dienstverlening volledig te herstellen. Op de
status workaround is geen tijdslimiet van toepassing en de tijd die hiervoor benodigd is wordt
niet in de beschikbaarheidsberekening meegeteld.
status: in behandeling
Indien een status van een (urgent) incident wordt verlaagd naar workaround of indien een
(urgent) incident nog niet als opgelost kan worden beschouwd, omdat een aantal corrigerende werkzaamheden of onderhoudsactiviteiten moet worden uitgevoerd, kan een (urgent) incident de status in behandeling krijgen. Dit houdt in dat de acute situatie opgelost
en dat om een definitieve oplossing te bewerkstelligen eerst aanvullende werkzaamheden
worden uitgevoerd tijdens onderhoudstijden of tijdens kantoortijden. Op de status in behandeling is geen tijdslimiet van toepassing en de tijd die hiervoor benodigd is wordt niet in de
beschikbaarheidsberekening meegeteld.
status: opgelost
Een incident krijgt de status opgelost wanneer de dienstverlening volledig is hersteld.
6.3 Incidentoplossing
De incidentafhandeling wordt uiterlijk gestart binnen de afgesproken responsetijden in onderstaande tabel afhankelijk van de door klant gekozen SLA.
Reactietijd

platform

module

content

YIKE SLA basis

4 WU

8 WU

24 WU

YIKE SLA extra

4 WU

4 WU

8 WU

YIKE SLA altijd

4 WU

4 WU

4 WU

WU = Uren tijdens officiële werkdagen, gerelateerd aan de SLA

Vooraf is geen inschatting te maken van de oplossingstermijn, er wordt te alle tijde naar
gestreefd om de uitval van de dienst tot een minimum te beperken.
Als een incident wordt opgelost zal dit aan de klant worden gecommuniceerd.
De klant kan vervolgens zelf nakijken of een incident is opgelost. Indien dit niet het geval
is, dient klant dit wederom aan YIKE te melden. Anders wordt het incident als opgelost beschouwd.

6.4 Escalatie
Indien op een incident niet binnen de afgesproken tijden wordt gereageerd, zal automatisch de servicemanager worden ingelicht over de stand van zaken. Als de oplossing van
een incident tijdens werkdagen langer dan drie uur uitblijft is wordt eveneens de servicemanager ingelicht. Hij zal in beide gevallen, eventueel in overleg met de klant, beoordelen
of aanvullende acties moeten worden ondernomen. Indien een incident tijdens werkdagen meer dan zes uur onopgelost blijft wordt de algemeen directeur ingelicht. Hij zal indien
nodig met het management van de klant overleg plegen hoe met de situatie kan worden
omgegaan en indien nodig aanvullende afspraken maken teneinde het incident op te
lossen.
6.5 Niet beschikbaarheidsvergoeding
Indien een van de afgenomen diensten niet de afgesproken beschikbaarheid per maand
haalt, volgens de in paragraaf 4.3 beschreven beschikbaarheidsberekening, heeft de
klant recht op een vergoeding. De vergoeding is gelijk aan de door YIKE in rekening
gebrachte kosten voor die maand van de dienst welke getroffen is door de verminderde beschikbaarheid. Deze vergoeding zal op de eerstvolgende facturen in mindering
worden gebracht.

UPX SLA
7. Geen onderhoud/SLA

Indien klant geen onderhoudsafspraken heeft gemaakt of de oplossing van het incident niet
door de onderhoudsafspraken wordt gedekt, kan klant wel gebruik maken van het YIKE serviceteam om het incident op te lossen.
YIKE heeft hiervoor een schriftelijke opdracht van de klant nodig. Tijdens kantooruren kan YIKE
deze opdrachtbevestiging toesturen, daarbuiten kan een formulier van de YIKE website worden gedownload en na ondertekening worden teruggestuurd.
De uren die ter oplossing van het incident worden gemaakt worden aan de klant, tegen het
dan geldende tarief, in rekening gebracht. Er wordt voor elk incident minimaal een half uur in
rekening gebracht volgens het geldende onderhoudstarief.

YIKE SLA
8. Beveiliging en back-up

Een goede beveiliging van uw informatie is volgens ons van groot belang. Vandaar dat
ons platform beveiligd is middels diverse beschermingsmaatregelen en voorzien is van
monitoring om indringers tijdig te herkennen. Ook het maken van backups is iets wat
dagelijk, vaak meerdere keren plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de gekozen SLA, zoals
beschreven in onderstaande tabel.
Backup schema

platform

module

content

YIKE SLA basis

1

1

1

YIKE SLA extra

2

2

2

YIKE SLA altijd

4

4

4

aantal staat voor de hoeveelheid backups per dag

De backups worden op de volgende tijden gestart:
• Bij 1 backup per dag, om 00:00 uur
• Bij 2 backups per dag, om 00:00 uur en 12:00 uur
• Bij 4 backups per dag, om 00:00, 08:00, 13:00 en 18:00 uur
De duur van de backup is afhankelijk van de te backuppen hoeveelheid data. Er worden
incrementele backups gemaakt. Full backups zijn desgewenst ook mogelijk.
Er worden op een gegeven moment backups bewaard tot maximaal één jaar terug, afhankelijk van de gekozen SLA. In onderstaande tabel staat beschreven welke backups
bewaard worden, afhankelijk van de gekozen SLA.
Backup bewaartijd

SLA basis

SLA extra

SLA altijd

Alle backups van de huidige dag

Ja

Ja

Ja

Alle backups van de dag ervoor

Nee

Ja

Ja

1 backup voor elk van de 6 voorgaande dagen

Ja

Ja

Ja

1 backup 1 week oud (vr)

Ja

Ja

Ja

1 backup 2 weken oud (vr)

Nee

Ja

Ja

1 backup 1 maand oud (vr)

Ja

Ja

Ja

1 backup 2 maand oud (vr)

Nee

Nee

Ja

1 backup 3 maand oud (vr)

Nee

Ja

Ja

1 backup 6 maand oud (vr)

Nee

Nee

Ja

1 backup 1 jaar oud (vr)

Nee

Nee

Ja

(vr) Van oudere backups wordt altijd de vrijdag-backup bewaard

YIKE SLA
9. Overige voorwaarden

De kosten die betrekking hebben op de SLA worden periodiek in rekening gebracht. Voor de
vervaldatum van een termijn dient de betaling voldaan te zijn, anders wordt de SLA en de
aan haar gerelateerde activiteiten opgeschort, totdat de betaling is voldaan en verwerkt.
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