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1. VOORWOORD  
  

Het SecurITy programma is opgezet om er voor te zorgen dat jouw organisatie geen slachtoffer wordt van 

cybercriminelen. Onterecht wordt vaak aangenomen dat alleen grote bedrijven mikpunt zijn van deze 

criminelen, maar niets is minder waar. Jaarlijkse krijgt 1 op 5 de kleine ondernemers in het MKB te maken met 

cybercriminaliteit. Naast schade in reputatie, productiviteit en omzet, kan de schade ook bestaan uit het niet 

kunnen voldoen aan wettelijke eisen (AVG en belastingdienst). De kosten kunnen in korte tijd enorm oplopen en 

in sommige gevallen zelfs leiden tot faillissement.   

Onze support desk is het hart en de trots van onze organisatie. Hier zitten de redders in nood die iedere dag 

klaar staan voor als jij of jouw medewerkers ondersteuning nodig hebben. Je wilt er zeker van zijn dat de 

apparatuur zo veilig mogelijk is met zo min mogelijk storingen. Jij en jouw medewerkers moeten productief 

blijven en de kosten die te maken hebben met weigerende of geïnfecteerde apparatuur of data zoveel mogelijk 

beperkt worden. Om dit te realiseren hebben wij het SecurITy programma in het leven geroepen. Middels onze 

professionele RMM software beveiligen en monitoren wij proactief de endpoints. Hiermee houden we 

schadelijke software buiten de deur en lossen we zaken op voordat het problemen worden. 

Als professionele ICT dienstverlener leveren wij niet alleen de benodigde diensten en producten, maar verlenen 

hierop ook de service. Ons doel is om jou en jouw medewerkers onbezorgd gebruik te laten maken van ICT 

faciliteiten. Onze klanten zijn ZZP’ers en MKB’ers in diverse branches. Voor deze groep verzorgen wij gepaste 

oplossingen waarbij wij altijd streven naar de optimale afstemming van de techniek op mensen en processen. 

 

Het doel van deze SLA is het nader vastleggen van afspraken over de dienstverlening binnen het SecurITy 

programma. Waaronder geldende prestatieniveaus, reactietijden, service windows en beschikbaarheid van de 

door Bokumo in beheer genomen endpoints.  
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2. OVERZICHT SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLA’S) 
 

 
 
GEEN SLA (SERVICE LEVEL 0) 
Wanneer er geen SLA wordt afgesloten kunnen wij geen responsetijd garanderen maar werken we steeds op 

basis van Best Effort. Alle gemaakte uren worden doorberekend tegen het normale uurtarief. Er wordt geen 

Antivirus/Anti malware geleverd en systemen worden niet beveiligd of gemonitord. 

 

SECURITY ESSENTIAL (SERVICE LEVEL 1) 
SecurITy Essential is een overeenkomst waarin een Bokumo engineer via een remote verbinding binnen 16 uur 

actie onderneemt op een storing, probleem of calamiteit. Onze engineers onderhouden het endpoint 

doorlopend en ondernemen actie wanneer dat nodig is. Alle systemen die zijn opgenomen in het programma 

worden 24/7 gemonitord door Bokumo. 

 

Inbegrepen bij Werkplekbeheer Essential 
» Meerlaagse beveiliging van het endpoint inclusief geavanceerde beveiliging tegen mal- en ransomware 

» File Server Seurity (geavanceerde beveiliging voor overdracht naar cloud opslag locaties) 

» Advanced Threat Protection (detectie op basis van gedrag, biedt bescherming tegen zero days) 

» Onderhoud & updates van het endpoint 

» 24/7 Remote monitoring van het endpoint 

» Support desk ondersteuning inbegrepen 

» Snelle supporttijd van 16 uur 

» Korting op het uurtarief voor werkzaamheden buiten de scope (10%) 

 

Kosten voor Werkplekbeheer Essential 
Voor deze SLA betaal je € 25,- per seat per maand. 

 

SECURITY ADVANCED (SERVICE LEVEL 2) 
SecurITy Advanced is een overeenkomst waarin het endpoint volledig wordt beheerd door Bokumo, zowel 

preventief als proactief en natuurlijk wanneer er een storing, probleem of calamiteit optreedt. Onze engineers 

onderhouden het endpoint doorlopend en ondernemen actie wanneer dat nodig is. Alle systemen die zijn 

opgenomen in het SLA worden 24/7 gemonitord door Bokumo. Ook is een volledig geautomatiseerde en 

beschermde back-up inbegrepen bij deze overeenkomst.  

 

Inbegrepen bij Werkplekbeheer Advanced 
» Meerlaagse beveiliging van het endpoint inclusief geavanceerde beveiliging tegen mal- en ransomware 

» File Server Seurity (geavanceerde beveiliging voor overdracht naar cloud opslag locaties) 

» Advanced Threat Protection (detectie op basis van gedrag, biedt bescherming tegen zero days) 

» Onderhoud & updates van het endpoint 

» 24/7 Remote monitoring van het endpoint 

» Support desk ondersteuning inbegrepen 

» Snelle supporttijd van 8 uur 

» Korting op het uurtarief voor werkzaamheden buiten de scope (15%) 

» Volledig geautomatiseerde en beschermde back-up van bestanden op het endpoint 
 

Kosten voor Werkplekbeheer Advanced 
Voor deze SLA betaal je € 35,- per seat per maand. 
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SECURITY COMPLETE (SERVICE LEVEL 3) 
SecurITy Complete is een overeenkomst waarin het endpoint volledig wordt beheerd door Bokumo, zowel 

preventief als proactief en natuurlijk wanneer er een storing, probleem of calamiteit optreedt. Onze engineers 

onderhouden het endpoint doorlopend en ondernemen actie wanneer dat nodig is. Alle systemen die zijn 

opgenomen in het SLA worden 24/7 gemonitord door Bokumo. Ook is een volledig geautomatiseerde en 

beschermde back-up inbegrepen bij deze overeenkomst. Er wordt een licentie voor een wachtwoord manager 

geleverd (inclusief een gratis licentie voor thuisgebruik). Bovendien omvat dit programma doorlopende IT audit.  

 

Inbegrepen bij Werkplekbeheer Complete 
» Meerlaagse beveiliging van het endpoint inclusief geavanceerde beveiliging tegen mal- en ransomware 

» File Server Seurity (geavanceerde beveiliging voor overdracht naar cloud opslag locaties) 

» Advanced Threat Protection (detectie op basis van gedrag, biedt bescherming tegen zero days) 

» Onderhoud & updates van het endpoint 

» 24/7 Remote monitoring van het endpoint 

» Support desk ondersteuning inbegrepen 

» Snelle supporttijd van 4 uur 

» Korting op het uurtarief voor werkzaamheden buiten de scope (20%) 

» Volledig geautomatiseerde en beschermde back-up van bestanden op het endpoint 
» Wachtwoord manager (eenvoudige oplossing voor complexe wachtwoorden) 
» Doorlopende IT audit 

 
Kosten voor Werkplekbeheer Complete 
Voor deze SLA betaal je € 45,- per seat per maand. 
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SCHEMA SLA’S 
Service Levels  Essential 

Level 1 
Advanced 

Level 2 
Complete 

Level 3 

Managed Endpoint Protection    

File Server Security    

Advanced Threat Protection (zero days) 

Onderhoud & updates    

24/7 endpoint monitoring    

Technisch beheer endpoints 

Technisch beheer standaardapplicaties     

Remote Support     

Managed Realtime file back-up 

Wachtwoord manager 

Doorlopende IT audit 

Support ter plaatse    

Service Request response  16 uur 8 uur 4 uur 

Servicetijden  Di-Vrij 09:00-18:00 

Za.09:00 – 16:00 

Di-Vrij 09:00-18:00 

Za.09:00 – 16:00 

Di-Vrij 09:00-18:00 

Za.09:00 – 16:00 

Configuratiewijzigingen    

% Korting Uurtarief  
(non-sla) 

10% 15% 20% 
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3. TOELICHTING SLA 
 

MANAGED ENDPOINT PROTECTION 
Het verrichten van alle handelingen welke nodig zijn om het onderhavige systeem optimaal te beveiligen, 

inclusief automatische en die op afstand. Inclusief licenties. Het signaleren en automatisch oplossen van 

bedreigingen. 

 

FILE SERVER SECURITY 
Geavanceerde real-time beveiliging voor de overdracht van bedrijfsgegevens via alle algemene (cloud)servers 

waaronder bijvoorbeeld Onedrive. 

 

ADVANCED THREAT PROTECTION (EDR) 
Biedt een extra beveiligingslaag  om nieuwe, nog onbekende dreigingen (Zero Days) te detecteren. Deze dienst 

wordt gedreven door machine learning om hiermee het endpoint zo veilig mogelijk te houden. Biedt extra 

bescherming door mail en programma’s, die niet bekend zijn, eerst te scannen in een virtuele omgeving 

alvorens ze beschikbaar komen voor de eindgebruiker. Hierdoor wordt de kans slachtoffer te worden van 

bijvoorbeeld phising of malware tot een minimum beperkt. 

 

24/7 ENDPOINT MONITORING 
Middels de Bokumo RMM agent monitoren van het endpoint om actief problemen te signaleren, het apparaat te 

beveiligen en de technische staat in de gaten te houden. 

 

TECHNISCH BEHEER ENDPOINTS 
Het verrichten van alle handelingen welke nodig zijn om het onderhavige systeem optimaal te laten 

functioneren, inclusief automatische en die op afstand. Het signaleren en waar mogelijk verhelpen van 

overschrijdingen van drempelwaardes (zoals temperatuur, harde-schijfruimte, processorgebruik en 

geheugenverbruik). Controleren en patchen van besturingssysteem en drivers. 

 

TECHNISCH BEHEER STANDAARDAPPLICATIES  
Technische ondersteuning van uitsluitend standaardapplicaties:  

» Besturingssysteem 

» MS-Office applicaties 

» Browsers 

» Inhoudelijke ondersteuning altijd op Best Effort basis  

 

REMOTE SUPPORT  
Bij Remote support verlenen onze engineers support op afstand middels telefoon of ander 

communicatiemiddel. 

 

MANAGED REALTIME FILE PROTECTION 
Middels onze professionele back-up software worden continue back-ups gemaakt van uw bestanden en 

mappen. Dit zijn incrementele back-ups, wat inhoud dat de back-up realtime wordt uitgevoerd. Recovery houdt 

in dat de werkzaamheden, die nodig zijn voor het terugkrijgen van de bestanden, zijn inbegrepen. Het maakt 

daarbij niet uit of de bestanden teruggezet moeten worden op hetzelfde apparaat of op een extern apparaat. 
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WACHTWOORD MANAGER 
Door een wachtwoord manager te gebruiken wordt het eenvoudig om voor iedere inlog een apart en complex 

wachtwoord in te stellen. Hierdoor verkleint de kans om slachtoffer te worden van brute force aanvallen of 

gestolen wachtwoorden. 

 

DOORLOPENDE IT AUDIT 
Onze engineers houden zich continue bezig met het verbeteren van de veiligheid van het endpoint. Er wordt 

periodiek getest of er ethisch ingebroken kan worden op het apparaat. Bovendien worden er simulaties van 

phising attacks uitgevoerd, waardoor het duidelijk wordt of de gebruiker van het endpoint kwetsbaar is en 

bijvoorbeeld training nodig heeft. Daarnaast neemt een engineer jaarlijks contact op en controleert of er 

beveiligingszaken op het endpoint nog beter ingericht kunnen worden. Is dit het geval, dan past de engineer dit 

direct aan. 

 

SUPPORT TER PLAATSE 
Wanneer remote support niet mogelijk is komen onze engineers op locatie om support te verlenen. Support ter 

plaatse is altijd een aanvullende dienst en wordt achteraf in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk 

besteedde tijd tegen het geldende uurtarief van het service level. 

 

SERVICE REQUEST RESPONSE  
De tijd waarbinnen Bokumo zal reageren op het service verzoek. Wanneer een reactie door Bokumo is gegeven, 

stopt de responsetijd-teller. 

 

SERVICETIJDEN  
De servicetijden zijn de tijden die Bokumo gebruikt voor het verlenen van onze service. Dit is standaard van 

dinsdag tot vrijdag (09:00–18:00) en op zaterdag (09:00–16:00). Alle responsetijden vallen uitsluitend binnen 

deze uren. Buiten de servicetijden wordt de responsetijd-teller gestopt. 

 

Voorbeeld 
Bij een responsetijd van 8 uur en een aanmelding van een incident om 15:00 uur op maandag, verloopt de 

responsetijd op dinsdag om 17:00 uur (maandag gesloten en 8 uur resterend op dinsdag). 

 

CONFIGURATIEWIJZIGINGEN 
Een aanvraag tot wijziging of uitbreiding/inkrimping van een dienst. Bijvoorbeeld het wijzigen van een 

wachtwoord, het verlenen van rechten, het toevoegen of verwijderen van gebruikers.  

 

UURTARIEF (NON – SLA)  
Uurtarief van werkzaamheden die buiten het gekozen SLA vallen. 

  

  



 

 

 

 

 

 
Pagina | 9 Gelezen en akkoord: 

4. BEPALINGEN  
 

Algemene beschrijving van de diensten 
 
GELDIGHEID VAN DE SLA 

» De SLA is geldig voor de periode waarover is vooruitbetaald en wordt stilzwijgend verlengd voor 

minimaal dezelfde periode. De opzegtermijn is 1 maand voor de expiratiedatum. 

» Betaling vindt plaats per maand middels automatische incasso of per jaar vooruit. 

» Voor alle benoemde en niet benoemde zaken verwijzen wij naar onze  Algemene Verkoop -, Leverings - 

en Betalingsvoorwaarden op onze website welke altijd bindend zijn. 

 

RESPONSETIJD   
» Genoemde TTP en responsuren zijn steeds maximaal. Wanneer mogelijk wordt de TTP en responstijd 

verkort.  

» Inhoudelijk applicatiebeheer wordt steeds uitgevoerd op Best Effort basis. 

» Bokumo kan slechts gehouden worden aan de responstijd voor zover er geen sprake is van overmacht 

of onbeschikbaarheid van hard- of softwarecomponenten welke nodig zijn om de storing binnen de 

gestelde tijd op te lossen. 

 
VASTSTELLING CALAMITEIT  

» Storing aan door Bokumo gehoste en/of beheerde systemen waarbij de productie van een of meerdere 

eindgebruikers wordt belemmerd zonder dat er alternatieven voorhanden zijn of worden geboden.  

» Wanneer een calamiteit plaatsvindt buiten de servicescope van Bokumo, bijvoorbeeld in een situatie 

waarbij bij een derde partij de dienstverlening hapert of stopt (bijvoorbeeld bij een stroomstoring of een 

uitgevallen internetverbinding bij een externe provider of carrier), kan Bokumo als intermediair 

optreden maar kan niet gehouden worden aan TTP’s en/of responstijden. Een dergelijke zaak steeds ter 

beoordeling van Bokumo. 

 

CATEGORIE I 
» Betreft 1 of meerdere eindgebruikers op minder cruciale plaatsen in de organisatie. Geen directe 

belemmering voor de bedrijfsvoering. 

 

CATEGORIE II 
» Betreft 1 of meerdere eindgebruikers op cruciale plaatsen in de organisatie. Belemmering van de 

bedrijfsvoering.  

 

CATEGORIE III 
» Betreft het hele bedrijf met complete belemmering van de gehele bedrijfsvoering.  

» Bij belemmering van de bedrijfsvoering wordt bedoeld: Belemmering van de bedrijfsvoering voor zover 

deze betrekking heeft op de bij Bokumo afgenomen dienst(en). 

» De vaststelling van een calamiteit categorie, de urgentie van een storing, het onderscheid tussen een 

calamiteit en een storing en de complete beoordeling van een onderhoud-, beheer- en/of 

supportkwestie is steeds ter uiteindelijke bepaling van Bokumo.  

» Voor werkzaamheden die niet binnen SLA vallen wordt gerekend in tijdseenheden van 15 minuten. Er 

wordt steeds naar boven afgerond. De uren worden door Bokumo bijgehouden in een database. Op 

verzoek kan een uitdraai van deze uren worden verkregen. 

» De werkzaamheden worden zo mogelijk op afstand uitgevoerd. Indien nodig is support ter plaatse ook 

mogelijk. 

» Bij ieder bezoek buiten SLA wordt de reistijd berekend in uren vanaf de dichtstbijzijnde vestiging.  
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OVERIGE BEPALINGEN  
» Bij storingen waarbij 3e partijen zijn betrokken, zoals bij internetverbindingen, kan geen garantie op 

acute oplossing worden geboden.  

» Er wordt gerekend in tijd per 15 minuten, steeds naar boven afgerond.  

» De kosten per call zijn, indien niet inbegrepen in het abonnement, altijd verschuldigd. Ongeacht of er wel 

of geen oplossing voor het probleem geboden kan worden.  

» Bokumo bepaalt steeds de prioriteit en de categorie van de gemelde storing. 

 

BEHEER- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN   
» Het beheer wordt in hoofdzaak uitgevoerd door engineers (zie het kopje ‘engineers’) in dienst van 

Bokumo. Anderen, waaronder medewerkers van de klant, mogen slechts beheerhandelingen verrichten 

met directe toestemming van een Bokumo-engineer én één van de daartoe schriftelijk gevolmachtigde 

medewerker(s) van de klant.  

» De beheerwerkzaamheden zullen zo mogelijk op afstand en alleen waar nodig ter plaatse worden 

uitgevoerd. Bokumo kan slechts gehouden worden aan de responstijd voor zover er geen sprake is van 

overmacht of onbeschikbaarheid van hard- of softwarecomponenten welke nodig zijn om de storing 

binnen de gestelde tijd op te lossen. 

» Apparatuur valt slechts onder de SLA wanneer deze zijn meegeteld als seat en derhalve zijn uitgerust 

met een Bokumo RMM-agent. De support beperkt zich tot toepassingen die zijn gerelateerd aan de 

contractant en geldt niet voor randapparaten en verbindingen. 

» Wanneer een SLA is afgesloten op een lokale virtuele server dan geldt het SLA slechts voor deze virtuele 

server en niet voor de host-machine, tenzij anders overeengekomen. 

» Bokumo voert uitsluitend beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit op apparatuur welke een 

besturingssysteem bevat welke nog binnen scope valt. Wanneer er beheer- en/of 

onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd op apparatuur welke niet meer binnen scope 

valt, doen wij dit uitsluitend op Best Effort basis. 

GEPLAND ONDERHOUD   
» Gepland onderhoud kan op elk moment plaatsvinden. De opdrachtgever wordt voorafgaand hieraan 

geïnformeerd. Het is mogelijk dat tijdens deze onderhoudsperiode de (hosting) dienst tijdelijk, geheel of 

gedeeltelijk buiten gebruik is en daardoor niet beschikbaar is voor de opdrachtgever.  

» Een bericht van gepland onderhoud bevat de volgende informatie:  

» gegevens contactpersoon 

» tijdskader waarin het gepland onderhoud plaatsvindt 

» verwachte feitelijke duur van het gepland onderhoud 

» de diensten waarop het geplande onderhoud van invloed zal zijn 

» de reden voor het onderhoud 

 

UITZONDERINGEN  
» Storingen of calamiteiten die zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik vallen niet onder het SLA.  

» Bokumo kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor de werking van diensten 

en/of producten welke niet in zijn geheel door Bokumo worden geleverd, zoals diensten en/of producten 

waarbij ook derde partijen zijn betrokken (zoals internetverbindingen, stroomvoorziening e.d.). Diensten 

waarbij Bokumo geen enkele betrokkenheid heeft, worden in het geheel niet ondersteund (zoals 

bijvoorbeeld internetverbindingen in het buitenland).  

» Werkzaamheden die niet vernoemd worden in de dienstbeschrijving of in het overeengekomen SLA 

worden in rekening gebracht volgens de tarieven (non-SLA) die per niveau zijn overeengekomen.  
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» Service op producten die niet in de dienstbeschrijving of SLA zijn opgenomen of hierin worden 

uitgesloten, wordt uitsluitend uitgevoerd volgens de tarieven (non-SLA) die per niveau zijn 

overeengekomen.  

» Wanneer er in de overeenkomst en/of de facturatie niet expliciet een Service Level wordt benoemd, 

wordt altijd Level 0 bedoeld (non-SLA). 

 

VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID  
» Om de service optimaal beschikbaar te maken zijn een aantal maatregelen genomen. Zo worden de 

servers voor de clouddiensten van Bokumo gehuisvest in een datacenter welke voldoet aan de 

ISO27001certificering. Dit datacenter beschikt over redundante stroom-, koeling- en netwerk-

voorzieningen. Daarnaast is het datacenter 24x7 bewaakt en is toegang alleen mogelijk voor 

geautoriseerd personeel. In geval van brand beschikt het datacenter over een branddetectie en een 

automatisch blussysteem. 

 

ENGINEER   
» Een Bokumo-engineer is te allen tijde gemachtigd om beheertaken uit te voeren, met inachtneming van 

de navolgende regels en restricties:  

» Aan elke beheertaak ligt een verplicht supportticket ten grondslag. Deze kan door een eindgebruiker 

zijn aangemaakt via email of via het klantenportaal of kan door een Bokumo-engineer zijn 

aangemaakt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een telefonische supportaanvraag. 

» Het is een Bokumo-engineer verboden om toegang te nemen tot een endpoint, bestand of 

bestandsmap tenzij dit voor het uitvoeren van een beheertaak nodig is. 

GEHEIMHOUDING  
» Alle Bokumo-medewerkers hebben getekend voor geheimhouding als onderdeel van hun 

arbeidsovereenkomst. 

 

HOSTED SERVICES  
» Voor het beheer van hosted services, indien van toepassing, worden geen uren in rekening gebracht 

naast de kosten van het technische beheer abonnement. Wanneer er beheer van hosted services nodig 

is vanwege onoordeelkundig handelen van de klant, worden de hieraan bestede uren wel in rekening 

gebracht en gelogd.  

 

APPLICATIES  
» Het beheer van andere dan de standaardapplicaties gebeurt altijd op Best Effort basis. Het beheer op 

applicaties omvat uitsluitend het basaal functioneren van de applicatie als zodanig. Beheer op 

inhoudelijke aspecten van een applicatie wordt niet verleend. Hiertoe dient een SLA te worden 

afgesloten met de leverancier c.q. ontwikkelaar/fabrikant van de applicatie. Desgewenst kan Bokumo 

wel fungeren als technische intermediair tussen de klant en de applicatie-leverancier. De uren die 

daaraan besteedt worden vallen niet onder het met Bokumo afgesloten SLA. 
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5. BEGRIPPENLIJST  
  

BACK-UP  
Het veiligstellen van programmatuur en/of gegevens door middel van het laden van deze programmatuur op 

een back-up medium.  

 

BE / BEST EFFORT  
Bokumo stelt alles in staat om de gevraagde support naar behoren uit te voeren, maar levert geen garantie op 

de tijdsspanne, responsetijd en/of kwaliteit van de gevraagde en/of geleverde support.  

 

BESTAND  
Een digitale verzameling van gegevens dat geschikt is voor computerverwerking. Bijvoorbeeld een tekstbestand 

(zoals een Word-document) , een rekenmatrixbestand (zoals een Excel-sheet) , een database of een grafisch 

bestand (afbeelding, film, animatie).   

 

BESTANDSMAP  
Een locatie in een bestandssysteem op een computer waar bestanden logisch kunnen worden gegroepeerd. 

Ook wel ‘directory’ genoemd. Een bestandsmap kan ook andere (sub-) bestandsmappen bevatten  

 

EINDGEBRUIKER  
Een natuurlijk persoon, in de regel een medewerker van de klant, die gebruik maar van één of meerdere 

diensten van Bokumo.  

 

ENGINEER  
Een engineer is een ICT-technisch geschoolde medewerker van Bokumo. We onderscheiden 3 lijnen in ICT 

beheer en derhalve 3 verschillende types engineer. Een engineer van een hogere lijn is ook altijd engineer van 

alle lagere lijnen.  

» Eerstelijns engineer 

Een engineer die zich hoofdzakelijk bezighoudt met Eindgebruiker- en/of eindgebruikers-pc gerelateerde 

issues. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk van uit het Bokumo kantoor uitgevoerd. 

» Tweedelijns engineer 

Een engineer die zich voornamelijk bezighoudt met issues die niet  gerelateerd zijn aan een 

eindgebruiker of aan een pc maar met technische issues  gerelateerd aan servers, infrastructuur en 

beveiliging. 

» Derdelijns engineer 

Een engineer die zich bezighoudt met tweedelijns taken en met research/development, 

beleidstechnische issues en consultancy taken. 

 
FIRST RESPONSE 
De tijd waarin Bokumo aanvang neemt tot het oplossen van de storing of de calamiteit. De genoemde tijd is de 

maximale tijd. Wanneer mogelijk wordt er eerder begonnen. De genoemde tijden vallen binnen de servicetijden.  

 

RANDAPPARATUUR  
Alle andere apparaten dan servers en seats (zie verderop in dit document) welke bekabeld en/of draadloos (Wi-

Fi) met elkaar verbonden zijn middels hetzelfde LAN (Local Area Network) vallen niet onder het beheer per Seat 

en/of Server. Bedoeld worden apparaten als printers, switches, routers, access points, scanners, camera’s en 

andere beveiligingsapparaten zoals PIR’s, toegangshekjes en dergelijke.  
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Randapparatuur welke niet via het LAN maar wel bekabeld of draadloos zijn aangesloten op een seat of een 

server (zoals beeldschermen, lokale printer, toetsenborden en computermuizen) vallen onder het beheer per 

seat en/of server. Ook hier zijn camera’s en andere beveiligingsapparatuur uitgesloten.  

 

RECHTEN 
Aan bestanden en bestandsmappen kunnen rechten worden toegekend aan eindgebruikers.  Er zijn 3 soorten 

rechten:  

» Geen 

De mappen en/of bestandsmappen zijn niet zichtbaar en dus ook niet te openen, lezen , kopiëren, 

veranderen of wissen  

» Beperkt 
De mappen en/of bestanden zijn wel zichtbaar maar kunnen niet worden geopend en dus ook niet 

worden gelezen, gekopieerd, veranderd of gewist. Alleen lezen: De mappen en/of bestanden kunnen 

worden geopend, gekopieerd en gelezen maar niet worden gewijzigd of gewist.  

» Volledig 
De mappen en/of bestanden kunnen worden gelezen, gekopieerd, veranderd en gewist. Alsmede 

kunnen de bestandsattributen (rechten, tijd van aanmaken, eigenaar) worden gewijzigd.  

 

SOLUTION  
De tijd die Bokumo heeft om de oplossing uit te voeren. De tijd voor de Solution begint nadat het Solution Plan 

is uitgevoerd. 

 

SEAT / ENDPOINT  
Computer-werkplek (pc, workstation, notebook, thin client)  uitgerust met het Windows OS of MacOS (Apple) 

welke is uitgerust met een Bokumo RMM agent (Remote Monitoring en Management) ten behoeve van een 

fysieke eindgebruiker. 

 
SERVER 
Computer, al dan niet virtueel, uitgerust met een Windows Server OS of een Linux OS welke één of meerdere 

taken verricht ten behoeve van één of meerdere gebruikers en welke is uitgerust met een Bokumo RMM agent 

(Remote Monitoring en Management). 

   

SERVICE REQUEST / CONFIGURATIEWIJZIGING 
Een aanvraag tot wijziging of uitbreiding/inkrimping van een dienst. Bijvoorbeeld het wijzigen van een 

wachtwoord, het verlenen van rechten, het toevoegen of verwijderen van gebruikers, enz.   

 

STORING / VERSTORING / INCIDENT  
Ongewoon dan wel ongewenst gedrag van een (intern-) netwerk gerelateerd apparaat (werkstation, server, 

printer, router) of software waardoor de werkzaamheden met dat apparaat/software worden gehinderd of 

belemmerd. De normale productie is niet in gevaar (bv omdat alternatieven voorhanden zijn of worden 

geboden). Zulks ter beoordeling van Bokumo. 

 

SUPPORT  
Ondersteuning van engineers van de support desk bij het onderhoud, beheer en gebruik van systemen.  

 

TTP / TIJD TER PLAATSE 
De tijd waarin Bokumo op locatie is voor het oplossen van de storing of de calamiteit. De genoemde tijd is de 

maximale tijd. Wanneer mogelijk wordt er eerder begonnen. De genoemde tijden vallen binnen de servicetijden.  
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6. KEUZE SLA LEVEL 
In de tabel hieronder kunt u aangeven welke aantallen seats en randapparatuur en servers u in een service level 

wilt onderbrengen. U kunt ook aangeven dat u geen gebruik wilt maken van een service level. Dat houdt in dat u 

op verzoek wordt ondersteund tegen het standaard tarief. 

 
SEATS 
 

AANTAL SLA LEVEL PRIJS PER MAAND 

 SecurITy Complete (service level 3) € 45,- 

 SecurITy Advanced (service level 2) € 35,- 

 SecurITy Essential (service level 1) € 25,- 

 Geen SLA (service level 0) € 0,- 

 
 
 
 

 

  

Mark Bolhoeve 

Bokumo Computershop & ICT Oplossingen 

 


