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1. ISO 27001
Nucleus beschikt sinds 2014 over het ISO 27001:2013-certificaat
voor databeveiliging. Dat is een internationaal kwaliteitslabel dat
het resultaat is van een uitgebreide externe audit op het vlak van
Security Management. Dankzij dit certificaat ben je zeker dat je
een uitgebreide garantie voor databeveiliging krijgt.
ISO/IEC 27001:2013 is een onderdeel van de groeiende familie
van ISO/IEC 27000 standaarden. ISO/IEC 27001:2005 is een
standaard betreffende een Information Security Management
System (ISMS) en is gepubliceerd in oktober 2005 door het
International Organisation for Standardization (ISO) en door de
International Electrotechnical Commission (IEC).

Wat houdt ISO 27001:2013 in?
De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren,
beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security
Management System (ISMS). Dit biedt jou de garantie dat wij afdoende maatregelen nemen
om jouw informatie te beschermen. Alle aspecten van informatiebeveiliging komen daarbij
aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleid (management)
Organisatie (verantwoordelijkheden)
Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
Fysieke beveiliging (sloten, brandbeveiliging)
Communicatie en operaties (beheer van systemen, processen en procedures)
Toegangscontrole (logisch & fysiek)
Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
Incident management (anticiperen en reageren op beveiligingsproblemen)
Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
Regelgeving (inzake computercriminaliteit en bescherming van persoonsgegevens)

ISO 27001 vereist dat het management van Nucleus
• systematisch de beveiligingsrisico’s van de onderneming onderzoekt en zorgt voor
bewustmaking van de bedreigingen, zwakheden en impact hiervan
• een samenhangend en alles omvattend systeem van beveiligingscontrole ontwerpt
en implementeert, zodat alle vormen van risicobeheer (zoals risicovermijding) en de
risico’s die als onaanvaardbaar beschouwd worden, aangepakt worden
• een overkoepelend managementproces invoert om constant de evoluerende
beveiligingsrisico’s op te volgen
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Wat zijn de voordelen van ISO 27001:2013?
DE ISO-certificatie biedt een aantal voordelen voor Nucleus en voor jou als klant.
•
•
•
•

het is een uitbreiding van ons algemeen kwaliteitssysteem dat alles met betrekking
tot beveiliging omvat
het zorgt ervoor dat we voortdurend alle risico’s in verband met onze IT-systemen in
kaart brengen en beheren
het biedt je een verzekering voor een goed beveiligingsbeheer
Het verplicht een regelmatige en onafhankelijke audit van alle procedures die
betrekking hebben met onze beveiliging
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2. Uptime Level Agreement
Nucleus biedt je een aantal ijzersterke garanties. Onze Service Level Agreements (SLA’s) zijn
duidelijk en transparant.

2.1 Meetmethode
Voor de berekening van de beschikbaarheid, hanteert Nucleus volgende formule
𝑨
∗ 𝟏𝟎𝟎
(𝑻 − 𝑺)
A = actuele beschikbaarheid van de dienst in minuten, zoals gemeten door de
monitoring van Nucleus
T = totaal aantal minuten in de betrokken maand
S = aantal minuten geplande downtime (elk aangekondigd onderhoud aan de
betrokken dienst)
Wij verbinden ons er toe een onderhoud telkens minstens 5 werkdagen op voorhand aan te
kondigen, tenzij noodwendigheden verplichten tot onmiddellijk ingrijpen. Dit om de
algemene dienstverlening niet te onderbreken of omwille van veiligheidsredenen.

2.2 Connectiviteit
We meten de beschikbaarheid zowel binnen als buiten het eigen netwerk. Dat levert
volgende garanties op.
•
•
•

Gemiddelde latency op het Europese Nucleus-netwerk <= 90 ms
Gemiddelde latency op het transatlantisch Nucleus-netwerk <= 200 ms
Gemiddelde packet loss op het Nucleus-netwerk <= 1.5%

We beschouwen het netwerk als onbeschikbaar wanneer er meer dan 1,5% packet loss
wordt vastgesteld op onze meldpunten.
Nucleus kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid omwille
van Denial of Service attacks van buiten haar netwerk.
We behouden ons het recht voor om dringende interventies te doen op het netwerk
wanneer noodwendigheden dit vereisen.
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2.3 Bandbreedte
Wij garanderen op elk moment voldoende burst-capaciteit op onze uplinks.
We meten iedere 5 minuten de gemiddelde snelheid op ons netwerk en garanderen
minimaal een overcapaciteit van 30% op het gemiddelde van de top 5% metingen. Op deze
manier garanderen we niet een extra capaciteit boven het gemiddelde, maar de zekerheid
van extra piekvermogen bovenop de reeds gemeten pieken.

2.4 Beveiliging
Onze datacenters worden fysiek beveiligd door externe veiligheidsploegen, CCTV-systemen,
perimeterbewaking en toegangscontrole.
De suites zijn uitgerust met brand- en waterdetectiesystemen. Brandbestrijding gebeurt aan
de hand van Argon-gas. De gasvoorraad is voldoende om het hele gebouw in één keer te
vullen.
Iedere rack is voor- en achteraan afgesloten met een individueel cijferslot. Enkel bevoegde
personen kunnen op gecontroleerde manier toegang hebben tot de apparatuur.
Iedere individuele server is uitgerust met sensoren die onbevoegd openen detecteren.
Verwijdering (en dus uitschakeling van de stroom) wordt eveneens gedetecteerd. De servers
worden tegelijk ook op hun werking gecontroleerd door een extern monitoringsysteem. Bij
enig falen van een onderdeel, wordt ons Network Operating Center (NOC) automatisch
verwittigd. Deze monitoring gebeurt 24/7.
Wij hanteren een centraal toegangsbeleid. Een centrale authenticatieserver beheert de
toegangsrechten van ieder individueel personeelslid. Het intrekken van rechten van een
medewerker gebeurt dus centraal en kan met één klik op de knop.
Het beheer van deze centrale beveiliging is in handen van beide managing partners. De op
één na hoogste clearance is voorbehouden aan de senior system engineers. Enkel deze net
genoemden kunnen rechten delegeren aan anderen.
Het falen van deze beveiliging geldt als een onbeschikbaarheid van de diensten.
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2.5 Diensten
We geven een duidelijke gegarandeerde beschikbaarheid per dienst.
ULA

Maximale onbeschikbaarheid per maand

Shared hosting
DNS

best effort
99,95%

nvt
22'

Colocation

99,90%

44’

Dedicated server

99,25%

5u30

Open Cloud

99,50%

3u40

VMWare Cloud

99,97%

13’11”

2.6 Support
Onze support diensten zijn voor iedereen beschikbaar van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot
18u.
Ons noodnummer is 24/7 beschikbaar voor klanten met een colocation, dedicated server,
access of Open/VMWare cloudserver-contract. Je vindt dit nummer online in je Nucleus
Control Panel. Je krijgt altijd een gekwalificeerde system engineer aan de lijn.

2.7 Solution Goal versus Mean Time To Recovery
Wanneer er toch iets misgaat wil je snel een oplossing. Daarbij maken service providers
meestal de keuze tussen een solution goal of een “Mean Time To Recovery” (MTTR).
Bij een MTTR spreek je een gemiddelde hersteltijd af. Wanneer een service provider dan 10
keer iets kan maken op enkele minuten en de elfde keer enkele uren nodig heeft, blijft hij
toch binnen de gemaakte MTTR-afspraken. Terwijl jij enkele uren downtime ervaart. Dat
past niet in onze visie van Uptime-as-a-Service.
Daarom kiezen wij voor een Solution Goal. Daarbij spreken we een duidelijk periode af
waarbinnen er een oplossing of workaround zal zijn. Onze ambitie is om het aanbieden van
een oplossing of work-around niet langer te maken dan de initiële responstijd, behalve
wanneer er een restore dient plaats te vinden. Dan geldt het tijdstip waarop de restoreprocedure gestart is als punt van herstel.
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3. Service Packs & Lokale support
3.1 Overzicht

24/7 noodnummer
Inbegrepen support
Kritische support
Response time
Solution goal
Niet-kritische support*
Response time
Solution Goal
Operations
Update & patch management
Server management
Monitoring
Infrastructuur
Basic monitoring
Advanced monitoring
Trending graphs & alerts
Trending surveillance
External monitoring
Alarmopvolging
Door de klant
Door Nucleus 24/7
Rapporten
Trafiekverbruik
Resourcesverbruik
Incidenten
RCA
Rapportanalyse & samenvatting
Advanced services
Service Manager
Security testing**
Penetration testing**
Stress testing**

Essentials

Essentials+

Managed

Managed+

þ

þ

þ

þ

Infrastructuur

Infrastructuur

Onbeperkt

Onbeperkt

<2u
<4u

<30’
<1u

<15’
<30’

<15’
<30’

NBD
RE

<8u
<16u

<4u
<8u

<1u
<2u

þ
þ

þ
þ

þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ

þ

þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ

þ

þ
þ
þ
þ

þ

þ

þ
þ

þ
þ
þ
þ

þ = inbegrepen, RE = Reasonable Effort, NBD = Next Business Day, * = enkel tijdens
kantooruren, ** = op aanvraag, maximaal twee keer per jaar

North Trade Building | Noorderlaan 133/8 | B-2030 Antwerpen | T. +32 (0)3 275 01 60 | F. +32 (0)3 275 01 69 | info@nucleus.be | www.nucleus.be

3.2 Samenvatting
Essentials & Essentials+
Bij beide Essentials service packs beheer je zelf je eigen server of doe je beroep op onze
diensten tegen betaling van het uurtarief dat in je contract staat. Bij het Essentials+ service
pack kan je rekenen op snellere responstijden en extra diensten.
Managed & Managed+
Bij Managed en Managed+ service packs beheren wij de servers zonder beperking op de
support, onder een Fair Use Policy1. We houden je server up-to-date (updates, patches,
monitoring, opvolgen van alerts, security, enz.) en geven advies en ondersteuning op vlak
van serverbeheer, security, devops, enz. De Managed en Managed+ service packs omvatten
alles wat de goede werking van de server betreft. Support – voor kleine aanpassingen,
noodingrepen of advies – is gratis voor Managed en Managed+ klanten.
Grote veranderingen zoals architectuurwijzigingen (Apache naar Nginx, wijziging van
databaseserver, Varnish-installatie, enz.) of een herinrichting van de set-up vallen niet onder
dit service pack. Deze kunnen tegen ‘remote hands’-tarief uitgevoerd worden.
Managed Terminal Server (Managed TS)
Managed TS is een apart service pack voor Windows Terminal Server dat geleverd wordt
bovenop Managed of Managed+ service packs. Het beheer van een Terminal Server omvat
dezelfde taken als bij een gewone server, maar vergt meer ondersteuning omwille van de
extra gebruikers op de server.
Volgende zaken horen niet thuis in het Managed TS service pack:
• Client side-problemen (lokaal gedrag & configuratie RDS, printerconnecties, local
drives, enz.)
• UI-problemen (uiterlijke kenmerken van de interface, pictogrammen, enz.)
• Malwareverwijdering
• Algemene support voor gebruikerssoftware (Adobe, Microsoft Office, enz.)
Dedicated Firewalls
Voor dedicated firewalls hebben we het service pack Managed FW. Dit omvat opvolging voor
updates van de firewall-firmware, opvolging van alle security alerts en het toepassen van de
nodige aanpassingen aan de firewall.
Service Pack
Managed Firewall basic
Managed Firewall advanced

Aantal aanpassingen per jaar
max 15 aanpassingen per jaar (extra = uurtarief)
max 40 aanpassingen per jaar (extra = uurtarief)

1

We behouden ons het recht voor de geleverde support te beperken wanneer je meer dan 50% afwijkt van het
gemiddeld gebruik van onze support diensten per service pack. Dit zal op voorhand gemeld worden.
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3.3 Kritische versus niet-kritische support
Kritische support
Kritische support omvat alles wat de correcte werking van de server verhindert en meteen
aandacht vereist. Het gaat hier om defecten aan de datacenterinfrastructuur, het Nucleusnetwerk, de hardware en de serverdiensten die een bewezen onbeschikbaarheid van de
geleverde diensten tot gevolg hebben.
De diensten die de basis vormen van onze dienstverlening, zoals ons netwerk,
stroomvoorziening, hardware, koeling, enz. worden 24/7 gemonitord. Als daar een falen
wordt aangegeven, grijpen we onmiddellijk in.
Niet-kritische support
Alle andere vragen met betrekking tot zaken die geen onbeschikbaarheid van de geleverde
diensten tot gevolg hebben, zijn per definitie niet-kritische vragen. Dit omvat onder meer
(niet-limitatief opgesomd):
• alle vragen in het verband met het gebruik van de aangeboden diensten
• software support
• configuratiewijzingen (die niet nodig zijn om een kritisch probleem te verhelpen)
• bestellingen & opleveringen
Niet-kritische support kan zowel via telefoon als via email aangevraagd worden.

3.4 Gratis versus betalende support
Gratis support
Alle werkzaamheden en kosten verbonden aan het verhelpen van storingen die gedekt
worden door dit Uptime Level Agreement (ULA) zijn gratis.
De diensten die in de overzichtstabel (zie punt 3.1) aangeduid zijn als inbegrepen zijn gratis
of al inbegrepen in de vaste maandelijkse prijs.
Betalende support
Wanneer je een storing meldt die niet gedekt is door dit ULA, dan zullen we je dit vertellen
en bieden we aan om dit probleem verder te behandelen als 2nd line support (al dan niet
betalend volgens je service pack). Wat valt verder onder betalende support:
•
•
•
•
•

(grote) configuratiewijzingen (die niet nodig zijn om een kritisch probleem te
verhelpen)
architectuurwijzigingen
migraties
herinstallaties van besturingssystemen
Ondersteuning bij een probleem aan jouw zijde of door jou veroorzaakt
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3.5 Responstijden
Onze responstijden garanderen je een tijdsbestek waarbinnen een engineer van Nucleus je
ticket opvolgt. Deze tijden verschillen afhankelijk van de kritisch aard van het ticket en je
service pack.
Voor kritische support loopt de meting vanaf het correct aanmelden van het probleem. Voor
niet-kritische support loopt de meting enkel tijdens kantooruren. De meting van de
responstijd eindigt van zodra een medewerker begint te werken aan het ticket.
Kritische support via telefoon
Kritische support moet steeds aangevraagd worden via telefoon (extra informatie, zoals logs
bijvoorbeeld, kan uiteraard per email bezorgd worden).
Wanneer kritische support enkel via email wordt aangevraagd, zal de nulmeting voor de
responstijd beginnen lopen vanaf het moment dat een medewerker bevestiging geeft het
ticket geopend te hebben (en dus niet louter door de automatische melding van ontvangst
van het ticket).

3.6 Updates en patches
We controleren maandelijks of er updates moeten uitgevoerd worden aan het
besturingssysteem of de software die door Nucleus werd geïnstalleerd op je server. Dit
gebeurt door een gekwalificeerde engineer die op je server inlogt, de updates uitvoert en
nadien controleert of de installatie succesvol is en je server correct functioneert. Wij maken
geen gebruik van “one size fits all”-oplossingen waarbij updates of patches blindelings
centraal op alle servers worden uitgevoerd.
Het standaard onderhoudsvenster hiervoor ligt vast op dinsdagmorgen tussen 5u en 7u.
Kritische updates worden binnen de 24 uur geïnstalleerd, na verwittiging. Eén week voor we
plannen om je systeem te voorzien van updates zal je technische contactpersoon per mail
geïnformeerd worden. Je hebt dan 6 dagen de tijd om deze updates uit te stellen naar een
later moment als je dat wenst. Wanneer de updates zijn afgerond, informeren we je
technische contactpersoon opnieuw per mail.

3.7 End-Of-Life OS/Software
Nucleus kan het besturingssysteem en de applicaties alleen ondersteunen als ze actief
worden onderhouden. Software die het einde van zijn levensduur bereikt of overschrijdt,
wordt niet langer door Nucleus ondersteund.
We informeren je op voorhand wanneer software deze fase bereikt en bespreken de
stappen die nodig zijn om te upgraden of te migreren. Wanneer je niet tijdig overschakelt
naar actief ondersteunde software, behouden wij ons het recht voor om je service packs te
downgraden.
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4. Monitoring
4.1 Infrastructuur-monitoring
Onze volledige infrastructuur wordt 24/7 gemonitored door ons Network Operating Center
(NOC). Dit omvat de werking van alle gemeenschappelijke infrastructuur in onze datacenters
(waaronder ook stroom en koeling) en het Nucleus-netwerk (inclusief alle switches, routers
en uplinks).
Wanneer een van deze componenten zou falen, wordt een automatisch alarm gestuurd. Dit
wordt meteen als kritisch behandeld, zonder melding van de klant. Servers en infrastructuur
van onze klanten zelf worden niet gedekt door deze infrastructuur-monitoring.

4.2 Basic monitoring
Basic monitoring omvat het bewaken van de werking van je server. Basic monitoring
gebeurt agentless, dus volledig van buitenaf.
Volgende diensten worden – wanneer van toepassing en door jou gevraagd – elke 30
seconden getest:
•
•
•
•
•
•
•

ICMP (ping) + packetloss
POP3, IMAP en SMTP
http(s)
SSH/remote desktop
TCP poort checks (door jou aangeduid)
RBL Blacklist checking
Forward/Reverse DNS match op server IP

Per basic monitoring package kunnen er maximaal 15 services gecontroleerd worden.
Je kan een onbeperkt aantal mailadressen en maximaal 3 GSM-nummers opgeven waarnaar
wij alerts sturen (via email en SMS).
Wanneer je beschikt over een Managed of een Managed+ service pack:
• volgen wij de alarmen 24/7 voor jou op
• worden alarmen die leiden tot kritische support meteen opgevolgd, zonder
noodzakelijke verwittiging. Je wordt nadien altijd ingelicht over de acties die we
genomen hebben
• kunnen de alarmen als je dat wil ook naar jou gestuurd worden
In de andere gevallen ligt de verantwoordelijkheid bij jou om Nucleus te verwittigen
(rekening houdend met de eerder beschreven bepalingen omtrent kritische/niet-kritische &
betalende/niet-betalende support).
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4.3 Advanced monitoring & trending
Advanced monitoring omvat basic monitoring plus een aantal extra checks en alarmen
(wanneer van toepassing):
•
•
•
•
•

CPU-belasting (alarm bij stijging boven vooraf bepaalde load)
Diskcapaciteit (alarm bij vooraf bepaald percentage vrije ruimte)
Geheugenbelasting (alarm bij stijging boven vooraf bepaalde load)
Contentcheck van een bepaalde webpagina
Detailcheck per service (bijvoorbeeld MySQL, Apache, Nginx, PHP, Memcached,
Lighttpd, enz.)

Advanced Monitoring gebeurt aan de hand van een agent. Dit is software die op je server
moet geïnstalleerd worden. Wanneer je beschikt over een Managed of een Managed+
service pack, doen wij de installatie en staan we garant voor de werking hiervan. Voor
Essentials+ service packs moet je dit zelf installeren op aanwijzen van Nucleus. Wij kunnen
evenwel geen garantie bieden op de werking van deze agent.
Ook voor advanced monitoring kan je een onbeperkt aantal mailadressen en maximaal 3
GSM-nummers opgeven waarnaar wij alarmen sturen (via email en SMS). Je beschikt verder
over een login op ons monitoringsysteem. Daar kan je grafieken raadplegen van onze
monitors. Op die manier kan je trends zoeken en inschattingen maken over de benodigde
resources in de toekomst.
Voor klanten met een Managed en Managed+ service pack grijpen wij in wanneer de
advanced monitoring een probleem aangeeft met resources, al dan niet in de nabije
toekomst.
Wanneer je beschikt over een Managed of een Managed+ service pack:
• volgen wij de alarmen 24/7 voor jou op
• worden alarmen die leiden tot kritische support meteen opgevolgd, zonder
noodzakelijke verwittiging. Je wordt nadien altijd ingelicht over de acties die we
genomen hebben
• kunnen de alarmen als je dat wil ook naar jou gestuurd worden
In de andere gevallen ligt de verantwoordelijkheid bij jou om Nucleus te verwittigen
(rekening houdend met de eerder beschreven bepalingen omtrent kritische/niet-kritische &
betalende/niet-betalende support).
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4.4 Trending surveillance
Wanneer je beschikt over een Managed+ service pack zal een van onze senior system
engineers elke maand je grafieken en rapporten bekijken en interpreteren.
Mochten bepaalde verbruiksrapporten op een mogelijk probleem duiden, onderzoeken we
dit en ondernemen we indien nodig actie.
Op basis van deze maandelijkse analyse geven we je ook advies op middellange en lange
termijn. Zo ben je zeker dat je eventuele aanpassingen of uitbreidingen tijdig kan plannen.

4.5 Externe Monitoring
Wij geloven in de kwaliteit van onze diensten en zijn transparant. Daarom kan je met een
Managed+ service pack ook een externe monitoring van de uptime aanvragen. Deze externe
monitoring wordt door Nucleus aangesteld als derde en onafhankelijke partij.
Dit kan voor maximaal 3 services per dienst.
Wij hebben geen banden met partijen die deze externe monitoring uitvoeren. We geven
geen garanties op hun dienstverlening, maar selecteren altijd dienstverleners die hun
strepen hebben verdiend en je vertrouwen waard zijn.

4.6 Controle back-ups
Deze paragraaf is enkel van toepassing op onze Managed en Managed+ service packs.
Deze controle gaat na of de geplande back-upprocedures hebben gewerkt en de back-up’s
met een OK werden afgesloten. Bij een foutmelding op de back-uproutine, wordt deze fout
geanalyseerd. Wanneer het gaat om een kritisch falen, wordt de back-up opnieuw
uitgevoerd.
Wanneer deze back-upcontrole niet inbegrepen is in je service pack, blijf jij volledig
verantwoordelijk voor de back-upcontroles. Wij nemen geen verantwoordelijkheid met
betrekking tot het correct functioneren van een eventuele restore.
Deze back-upcontrole omvat alle back-ups die in het contract worden aangeboden, zoals
bijvoorbeeld de online back-up (data back-up) en/of de snapshot back-ups2.

2

Snapshot back-ups zijn enkel mogelijk op cloud servers.
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4.7 Restores
Op jouw vraag of bij een ernstig falen, kunnen wij een back-up terugplaatsen.
Bij Essentials en Essentials+ service packs zal dit gebeuren als betalende support.
Bij Managed en Managed+ service packs:
• voorzien we 2 gratis restores per maand
• zijn bij snapshot back-ups enkel snapshot restores inbegrepen. Die bevatten een
snapshot van de staat van de virtuele server op dat ogenblik, maar zijn niet
applicatieconsistent. De enige garantie op applicatieconsistente back-ups is het
toevoegen van agent-based back-ups.
• zijn extra restores (bijvoorbeeld file restores uit een snapshot back-up) beschikbaar
als betalende support
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het correct werken van de restores wanneer
back-upcontrole niet tot je dienstenpakket behoort.

4.8 Het behandelen van alarmen
Alarmen die door onze monitoring worden gegenereerd, worden opgevolgd door:
• de klant in het geval van een Essentials+ service pack
• Nucleus in het geval van een Managed en Managed+ service pack
Het behandelen van alarmen houdt in dat wij 24/7 al het nodige doen om binnen de
afgesproken responstijden en solution goals het probleem op te volgen en op te lossen.
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5. Rapportering
5.1 Trafiek
Via het Nucleus Control Panel krijg je een overzicht van inkomende en uitgaande trafiek
voor jouw IP’s. Deze cijfers meten enkel het verkeer dat van en naar het internet wordt
gerouteerd en niet het interne verkeer.
Dit overzicht geeft een meting per vijf minuten in de vorm van een grafiek en een tabel. Er
is ook een overzicht van de top tien per protocol. Een samenvatting van deze cijfers wordt
ook vermeld in je maandelijkse rapport.
De cijfers worden door alle partijen aanvaard als de enige juiste cijfers voor het vaststellen
van het verbruikte volume. Deze cijfers kunnen aanleiding geven tot extra facturatie als er
meer verbruikt wordt dan contractueel vastgelegd.

5.2 Verbruik van resources
Het meten van het verbruik van resources gebeurt aan de hand van een agent. Dit is
software die op je server moet geïnstalleerd worden.
Wanneer je beschikt over een Managed of een Managed+ service pack, doen wij de
installatie en staan we garant voor de werking hiervan. Voor Essentials+ service packs moet
je dit zelf installeren op aanwijzen van Nucleus. Wij kunnen evenwel geen garantie bieden
op de werking van deze agent.
De rapportering van het verbruik vind je in je maandelijkse rapport.

5.3 Incidenten
In je maandelijks rapport krijg je een overzicht van alle support tickets die werden geopend.
Dit rapport bevat het ticketnummer, de datum, de status en een korte samenvatting. Details
van deze tickets kan je steeds online raadplegen via je Nucleus Control Panel.

5.4 Root cause analysis
Bij ernstige veiligheidsincidenten voeren wij een root cause analysis uit.
Een eerste system engineer beschrijft het probleem, samen met de ondernomen stappen en
de nodige suggesties om het probleem permanent op te lossen. Een tweede system
engineer controleert deze vaststellingen, trekt de nodige conclusies en bevestigt de te
nemen stappen.
Dit volledige traject vind je in je maandelijkse rapport.
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5.5 Rapportanalyse en executive summary
Elke maand zal een senior system engineer alle tickets en RCA’s overlopen.
Op basis hiervan maakt hij een executive summary van de activiteit, welke stappen er
ondernomen zijn en wat de KPI’s zijn van jouw service pack.
Belangrijker is dat deze senior system engineer zo overzicht behoudt over jouw project en
op basis van de rapportering proactief op zoek gaat naar verbeteringen. Deze worden ook
gedeeld in de executive summary.
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6. Advanced services
Wanneer je een Managed+ service pakt hebt, kan je gebruik maken van een aantal
advanced services.

6.1 Extra testing
Op aanvraag en in overleg kunnen we –maximum twee keer per jaar – uitgebreide testen
doen. Het kan gaan om security testing, penetration testing en stress testing. Deze testen
worden in huis door eigen gekwalificeerd personeel uitgevoerd.
Op basis van deze testen maken we een uitgebreid rapport dat we samen met de betrokken
security officer en senior system engineer bespreken tijdens een conference call.
Mits een supplement kan deze security test uitgebreid worden naar een volledig OWASP-10
testing & reporting.

6.2 Service Manager
Klanten met een Managed+ service pack kunnen gebruik maken van een eigen service
manager. Die zal
•
•
•
•

dienen als eerste contactpersoon bij belangrijke vragen of problemen
adviseren omtrent je set-up en je gebruik van onze diensten
regelmatig overlegmomenten plannen
samen met jou bekijken hoe we je infrastructuur best afstemmen op je zakelijke
noden

6.3 Escalation Matrix
Niet-kritisch probleem
Geen escalatie

Kritisch probleem
Overschrijding SLA
met 2u
Overschrijding SLA
met 4u

Support Manager (Mattias Geniar)
Managing Partner (Wouter Sergeyssels)
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7. Oplevering en installaties
Bij de voorbereiding, implementatie en go-live van grotere projecten, krijg je een dedicated
project manager toegewezen die het project van A tot Z begeleidt. Bij kleinere projecten
neemt een van onze senior engineers deze taak op zich.
Deze persoon zorgt er samen met jou voor dat de implementatie vlot verloopt en dat de
oplossing technisch correct werkt en op maat is van jouw wensen en noden. Hij zorgt ervoor
dat alle deadlines gerespecteerd worden, maar houdt tegelijk ook de kwaliteitseisen in de
gaten.
Gedetailleerde informatie over onze manier van werken vind je in ons customer welcome
pack. Maar kort samengevat komt het hier op neer:
1. Wij stellen een dedicated project manager of senior engineer aan
2. We sturen alle technische documenten die door jou moeten ingevuld worden
3. We starten de eigenlijke implementatie van het project
a. Hardware procurement
b. Equipment racking en patching
c. Netwerkconfiguratie
d. Installeren van besturingssysteem en applicaties
e. Installeren van de noodzakelijke en gevraagde diensten
4. We geven de oplossing in jullie handen
a. Customer Acceptance (CA)
b. Go Live
Dit stappenplan hangt op sommigen momenten af van de snelheid waarmee jij ons de
gevraagde informatie bezorgt. Na de Customer Acceptance (CA) fase heb je twee weken de
tijd om zelf finale installaties te doen en de Go Live te bevestigen. Indien je meer tijd nodig
hebt, kan de Go Live uitgesteld worden. De facturatie zal wel beginnen uiterlijk twee weken
nadat de CA is ingezet.
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8. Acceptable Use Policy
8.1 Toegang tot de systemen
Wij behouden ons het recht voor toegang te hebben tot alle systemen die in ons netwerk
worden geplaatst zonder voorafgaandelijke toestemming. Dit zal enkel gebeuren voor
controle en onderhoud. Nucleus zal hierbij altijd optreden als goede huisvader en de inhoud
van je systemen altijd confidentieel behandelen, tenzij een gerechtelijk bevel ons dwingt tot
andere acties.

8.2 Misbruik van de server
Indien wij melding krijgen van mogelijke misbruik via of op de server van de klant, dan
hebben wij het recht de toegang van de server tot het internet onmiddellijk en zonder
voorafgaandelijke waarschuwing af te sluiten. Dit gebeurt enkel als er ernstige aanwijzingen
zijn dat de melding gegrond is. We proberen altijd eerst contact op te nemen met jou voor
we overgaan tot deze actie. Het ontbreken van deze mogelijkheid kan geenszins leiden tot
het schorsen van deze te nemen stap.
Voorbeelden van misbruiken zijn:
• Spam versturen
• Aanvallen uitvoeren op andere systemen (zowel binnen het Nucleus-netwerk als
daarbuiten)
• Phishingsites hosten
• Auteursrechterlijk beschermd materiaal hosten zonder toestemming van de
rechthebbende(n).
• Kinderpornografie hosten
• De server gebruiken voor illegale handelingen
• Kwaadaardige code hosten
• …
Het schorsen van de internetverbinding zal gebeuren tot de klant actie onderneemt om de
gewraakte acties stop te zetten.
Wanneer jouw server onder vuur ligt van een netwerkaanval, behoudt Nucleus zich
eveneens het recht voort om het verkeer van en naar je IP’s te blokkeren op onze border
routers. Dit is uitzonderlijk en gebeurt enkel als de stabiliteit van het Nucleus-netwerk in
gevaar komt en/of andere klanten hiervan last ondervinden.
Alle kosten veroorzaakt door misbruik van de server worden verhaald op de klant.
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9. Compensaties en wettelijke bepalingen
9.1 Compensatie bij het niet halen van de ULA
Zoals bepaald in de algemene contractvoorwaarden, worden Service Levels berekend zoals
aangegeven in punt 2.1.
Tenzij anders vastgelegd in het contract, worden de credit points als volgt berekend:
A = (L – P)
Als
0% < A ≤ 0,5%
0,5% < A ≤ 1%
1% < A ≤ 2,5%
2,5% < A ≤ 5%
A > 5%

Dan is de compensatie het volgende percentage van Q
5%
10%
15%
25%
35%

A =afwijking ten opzichte van het contractueel vastgelegde percentage van beschikbaarheid
L = het contractueel vastgelegde percentage van beschikbaarheid
P = het actuele percentage van beschikbaarheid
Q = de aanrekeningen die contractueel zijn vastgelegd voor de desbetreffende dienst
waarop deze beschikbaarheid worden berekend.
Zoals contractueel vastgelegd in de algemene voorwaarden zal het toegekende krediet nooit
hoger zijn dan 35% van het abonnement van de betrokken dienst.

9.2 Verschil tussen ULA en service pack description
De service pack description geeft de garanties op onze service weer. De ULA geeft de
uptime van het product weer. De garanties die gegeven worden binnen een service pack
description kunnen nooit strikter zijn dan de ULA van het onderliggende product. Met andere
woorden, wanneer een solution goal van 30’ geldt volgens de service pack description maar
het onderliggende product een ULA heeft met een maximale onbeschikbaarheid van 44’, dan
zal de berekening enkel uitgaan van het laagst gegarandeerde cijfer.

9.3 Indienen van claims
Alle claims met betrekking tot de gegeven service levels dienen voldoende gemotiveerd te
zijn en binnen de 15 dagen na het voordoen van de tekortkoming per aangetekend schrijven
verstuurd te worden naar de maatschappelijke zetel van Nucleus.
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9.4 Verhouding tot de algemene voorwaarden
Dit document is een technisch commerciële aanvulling op het contract en doet geen afbreuk
aan de voorwaarden die in het contract zelf zijn opgenomen. Dit document bevat een
algemene beschrijving van de diensten die door Nucleus geleverd worden en zijn
ondergeschikt aan de contractuele voorwaarden. Afwijkingen zijn enkel geldig als ze door
beide partijen aanvaard zijn als addendum op het contract.
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