Voorbeeldcontract SLA


Algemene bepalingen

Inleiding 

Dit document beschrijft de werkwijze van de ICT-leverancier met betrekking tot de wijze waarop haar dienstverlening is ingericht en welke basisafspraken daarbij worden gehanteerd tussen de ICT-leverancier en de afnemers van deze dienstverlening. Op grond van de onderlinge relatie tussen de ICT-leverancier en haar afnemers is dit document, evenals de Service Level Agreement (SLA’s), geen juridisch document in de strikte betekenis van het woord. Deze documenten moeten derhalve gezien worden als een werkvorm waarin onderlinge afspraken op een gestructureerde wijze zijn vastgelegd. 

Algemeen 

Artikel 1. Service Level Management 

Dienstbeschrijving 

Beschrijving van een dienst met alle bijbehorende mogelijke differentiaties en servicelevels. Deze beschrijvingen maken deel uit van het dienstenportfolio van de ICT-leverancier, dienen als basis voor de af te sluiten SLA’s en vormen een integraal onderdeel van de afgesloten SLA’s. 

Portfolio 

Het dienstenportfolio van de ICT-leverancier bevat een compleet overzicht van de actuele diensten die door de ICT-leverancier geleverd kunnen worden. Jaarlijks wordt een actueel portfolio toegestuurd aan klanten van de ICT-leverancier. Tussentijdse wijzigingen worden separaat toegestuurd. 

Tariefblad 

De tarieven voor de diensten staan vermeld op een separaat tariefblad. 

Service Level Agreement (SLA) 

In een SLA worden de afgenomen dienst(en) en de daarbij gekozen servicelevels vastgelegd. De ‘Algemene Bepalingen’ en ‘Algemene Begrippen'met betrekking tot de dienstverlening van de ICT-leverancier en de bijbehorende dienstbeschrijving(en) maken integraal onderdeel uit van de SLA. 

Overzicht 

Overzicht van alle afgesloten SLA’s met een opdrachtgever, zoals afdelingen, diensten en externe organisaties. Iedere afdeling, dienst of externe organisatie krijgt een overzichtsmap met daarin de Algemene Bepalingen, de Algemene Begrippen, de SLA’s die door (eenheden van) de eigen dienst of externe organisaties zijn afgesloten, alsmede het portfolio waarin de bijbehorende dienstbeschrijvingen zijn opgenomen. Bij wijzigingen of beëindiging van afgenomen diensten wordt hierover wederzijds bericht teneinde een zo up-to-date mogelijk overzicht te hebben. 

 

Service Level Agreement 

Artikel 2. Afsluiten 

SLA’s worden afgesloten tussen de opdrachtnemer (leverancier van de dienst), in de persoon van de Directeur van de ICT-leverancier, en de opdrachtgever (de financieel verantwoordelijke voor de dienst en/of de afnemer van de dienst), in de persoon van directeuren diensten, hoofden van externe organisaties, of namens hen gemandateerde medewerkers. Een SLA wordt in overleg met de opdrachtgever gemaakt op basis van de bestaande dienstbeschrijvingen van de diensten van de ICT-leverancier en de functionele wensen van de opdrachtgever en volgens de bovenstaande SLA-structuur. 

Artikel 3. Wijzigen 

Bij de jaarlijkse evaluaties kunnen wijzigingen worden afgesproken. Tussentijdse wijzigingen kunnen op aanvraag worden besproken. De voorgestelde wijzigingen worden vastgelegd in een Service Level Request. Vervolgens worden de wijzigingen opgenomen in de SLA. 

Artikel 4. Duur 

Per SLA wordt een geldigheidsduur vastgesteld. Een SLA wordt voor minimaal een jaar afgesloten. 

Artikel 5. Opzeggen, ontbinden 

De opzeggingstermijn van een SLA bedraagt tenminste 2 maanden, gerekend vanaf de afsluitdatum. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen deze opzegtermijn in acht nemen. Onder speciale omstandigheden kan een SLA worden ontbonden. In overleg met de opdrachtgever zal een beëindigingstraject worden afgesproken. 
 

Informatie-uitwisseling 

Artikel 6. Contactpersonen 

Communicatie over het servicelevel van de afgenomen diensten vastgelegd in de SLA verloopt altijd via de contactpersonen van de opdrachtgever en de contactpersoon van de ICT-leverancier. De opdrachtgever wijst hiertoe een contactpersoon aan. Deze wordt samen met de naam van de contactpersoon van de ICT-leverancier vermeld in de SLA. 

Artikel 7. Wijzigingen 

Zowel wijzigingen bij de opdrachtgever als bij de ICT-leverancier die invloed hebben op de uitvoering van een SLA worden via de contactpersonen gemeld. 

Artikel 8. Verplichtingen 

De opdrachtgever verbindt zich, binnen zijn operationele verplichtingen, alle medewerking te verlenen om de ICT-leverancier in staat te stellen aan de gestelde normen voor de servicelevels te voldoen. 

Artikel 9. Security 

De opdrachtgever heeft kennis genomen van en draagt er zorg voor dat de gebruikers van de dienst zich houden aan de “Acceptable Use Policy” (AUP) van de AFNEMER. De opdrachtgever zal zelf verantwoordelijkheid nemen wanneer misbruik van de afgenomen dienst, dat wil zeggen gebruik van de dienst in strijd met de letter en de geest van de AUP, wordt geconstateerd en de nodige stappen nemen tegen degene die misbruik maakt van de dienst. 

Artikel 10. Privacy 

Voor sommige ICT LEVERANCIER diensten worden bestanden bijgehouden waarin de adresgegevens van gebruikers in relatie met de door hen afgenomen diensten worden vastgelegd. De regeling Bescherming Persoonsgegevens van de AFNEMER, die een uitwerking is van de wet Bescherming Persoonsgegevens, is te allen tijde van toepassing op de bovengenoemde bestanden. 
 

Uitvoering van de dienstverlening 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

De ICT-leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden of invloeden van buiten af, alsmede voor de inhoud van opgeslagen databestanden. 

Artikel 12. Beveiliging 

Ter verhoging van de beveiliging worden in principe de maatregelen, die geadviseerd worden door … , toegepast. 

Artikel 13. Werkwijze 

De afgenomen diensten zullen, indien het soort werk dit toelaat, op de locatie uitgevoerd worden waar de ICT-leverancier gehuisvest is. De dienstverlening wordt uitgevoerd door eigen medewerkers van de ICT-leverancier of door de ICT-leverancier ingehuurde medewerkers, dit naar keuze van de ICT-leverancier. In principe worden de werkzaamheden binnen kantoortijden uitgevoerd. De dienstverlening wordt waar mogelijk volgens gestandaardiseerde werkmethodes, uitgevoerd. 

Artikel 14. Helpdeskondersteuning 

De ICT-leverancier beschikt over de Servicedesk die verantwoordelijk is voor ondersteuning aan eindgebruikers, aanname en coördinatie van incidentmeldingen en die op kan treden als backoffice voor Helpdesks. In de dienstbeschrijving Servicedesk wordt de dienstverlening omschreven. In overleg met de opdrachtgever wordt in de SLA van de betreffende dienst wordt het servicelevel van deze dienstverlening vastgelegd. 

Artikel 15. Storingsdienst 

De storingsdienst is het centrale meldpunt voor storingen aan de ICT-infrastructuur. Storingen kunnen worden gemeld door daartoe aangewezen contactpersonen van de opdrachtgever. In de dienstbeschrijving van de Storingsdienst wordt de dienstverlening omschreven. In overleg met de opdrachtgever wordt in de SLA van de betreffende dienst het servicelevel van de Storingsdienst vastgelegd. 

Artikel 16. Rapportage 

In de SLA wordt de inhoud, omvang en de frequentie van rapportage over o.a. gebruik en beschikbaarheid van de diensten vastgelegd. De beschikbaarheid wordt vastgesteld aan de hand van de formule: 

Beschikbaarheid = (MTBF / (MTBF +_ MTTR)) x 100. MTBF = mean time between failure = de gemiddelde tijd voordat een component defect is. MTTR = mean time to repair = de gemiddelde tijdsduur om een reparatie aan die component uit te voeren. 

Artikel 17. Onderhoud 

· Preventief gepland onderhoud 

De ICT-leverancier werkt met vaste periodieke onderhoudsvensters voor regulier (kort) onderhoud aan de ICT-infrastructuur. In de SLA van de afgenomen dienst wordt dit onderhoudsvenster vastgelegd. 

· Preventief ongepland onderhoud 

Daarnaast onderscheidt de ICT-leverancier ongepland groot onderhoud (voor het aanbrengen van wijzigen en/of installeren van nieuwe versies). Deze vorm van onderhoud wordt een aantal nader te bepalen werkdagen van tevoren aangekondigd. Dit aantal dagen wordt vastgelegd in de SLA. 

· Correctief onderhoud 

Correctief onderhoud betreft het oplossen van geconstateerde problemen. Hiervan zal zo snel mogelijk van te voren of zo snel mogelijk achteraf melding worden gedaan. 

 

Bijzondere situaties en calamiteiten 

Artikel 18. Uitwijkmogelijkheden 

De ICT-leverancier beschikt over meerdere locaties voor het opstellen van apparatuur. In de SLA’s worden de uitwijkmogelijkheden (procedures, faciliteiten, redundantie, noodvoorzieningen) vastgelegd. 

Artikel 19. Afwijken van de servicelevels 

Wanneer, afgezien van bijzondere situaties, blijkt dat een servicelevel van een dienst niet gehaald zal gaan worden, stelt de contactpersoon van de ICT-leverancier die verantwoordelijk is voor de betreffende SLA de contactpersoon van de opdrachtgever direct op de hoogte. 

Artikel 20. Vervallen van gegarandeerde servicelevels 

In de hieronder vermelde situaties zullen de voor de betrokken diensten afgesproken servicelevels niet gegarandeerd kunnen worden: 

· In het geval van calamiteiten; 

· Wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in staat stelt aan zijn verplichtingen te voldoen; 

· Indien gewerkt wordt in een fallback omgeving.


