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De oplossingen van Ink42 voor het beheer van uw automatisering zijn maatwerk. De 

business van ieder van onze klanten is immers uniek, en de samenstelling van de 

diensten die wij ter ondersteuning leveren dus ook. 

 

Er is wel een aantal ´standaard´ aspecten en overwegingen te benoemen als 

startpunt van de samenstelling van het totaalpakket. In dit document zijn deze 

onderdelen benoemd, nader beschreven, en belicht vanuit de managed services visie 

van Ink42. 
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2. Veiligheid 

Uw automatisering is bij Ink42 in veilige handen.  

 

Om te beginnen is het rekencentrum, waar wij uw fysieke infrastructuur bij voorkeur 

hosten, ISO 27001 gecertificeerd, BASEL II compliant en SOx compliant. Uw 

infrastructuur bevindt zich in een omgeving waar de allerhoogste eisen gelden ten 

aanzien van (data)veiligheid, fysieke toegang en verplichte externe auditing. 

 

Uit oogpunt van risicobeheersing maken wij daarnaast gebruik van enterpriseklasse 

diensten van derden. De netwerkverbindingen bijvoorbeeld, worden geleverd over 

het high-speed netwerk van één de grootste dataprovider van Nederland. Voor onze 

virtualisatie maken wij gebruik van VMware vanwege hun jarenlange ervaring en 

expertise. Onze gevirtualiseerde omgevingen draaien fysiek op server systemen van 

Sun Microsystems. 

 

Uiteraard is het beheer van IT ook mensenwerk. Je kunt gerust zeggen dat wij onze 

Inkers even belangrijk vinden als onze klanten. Zonder de juiste mensen zullen we 

immers nooit in staat zijn uw verwachtingen te evenaren, laat staan overtreffen. De 

drempel voor nieuwe Inkers is derhalve een substantiele. Een voorbeeld hiervan is 

dat wij bij indiensttreding van onze mensen verlangen dat ze een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) van het Ministerie van Justitie meebrengen. Maar ook bij 

alledaagse zaken, zoals het digitaal versturen van informatie, of wijzigen van 

toegangsprocedures en –rechten, vinden wij een houding van ´safety first´ van 

belang.  

 

Voor ons zijn bovengenoemde zaken geen onderwerp van onderhandeling. Wij 

beschouwen ze als een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. 
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3. Continuiteit 

Uiteraard dragen wij zorg voor zaken als licentie administratie, technische- en 

procesdocumentatie en configuration management. Daarnaast hanteren wij ook 

baselines voor backup van uw data, en retentie daarvan. 

Wij zullen met u de dialoog aangaan om te borgen dat de technische oplossingen en 

inrichting aansluiten op uw zakelijke behoeften. Immers, een backup dient niet als 

backup in en van zichzelf, maar als middel om continuiteit te borgen. Het is voor ons 

van belang te begrijpen wat uw wensen, eisen en risico inschattingen zijn vanuit 

business perspectief, om u goed te kunnen adviseren over de juiste 

balans in kosten versus risico als het gaat om verlies van gegevens, 

RTO (Recovery Time Objective), backup frequentie, synchrone 

datareplicatie, enzovoorts. 

Gewapend met een dergelijke analyse kunnen wij u adviseren over 

welke inrichting passend is in het brede spectrum van ´basic´ tot 

dual datacenter/twin-site, van dagelijkse backup tot synchrone 

datareplicatie.  

3.1. Performance management 

Het te traag worden, of het te lang duren van bepaalde processen of het ophalen van 

gegevens uit een database (of het elkaar in de weg zitten van applicaties!) zijn 

gebeurtenissen die maar al te vaak voor komen. Jammer, want dit soort situaties is 

in beginsel stuk voor stuk te voorkomen. Uiteraard speelt een kosten-risico afweging 

een belangrijke rol in de mate waarin perfomance gewaarborgd kan worden. Echter, 

het daadwerkelijk toetsen van bepaalde performance maatregelen tegen business 

wensen en eisen, is een niet weg te denken stap in proces van ontwerp en realisatie. 

3.2. Availability management 

Wat is beschikbaarheid? Definieert men dit in termen van uptime percentage van 

systemen of ´werkbare tijd´ vanuit perspectief van de eindegebruiker? Voor de één is 

het beschikbaar zijn van een printstraat cruciaal, voor de ander een specifieke 

webservice, voor een derde is het van belang dat een bepaalde batch job altijd goed 

verloopt. Allemaal onderdelen van het definiëren van beschikbaarheids eisen en 

wensen en wij helpen onze klanten graag door het aankaarten van de juiste thema´s. 
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4. Infrastructuur 

Er zijn een aantal strategieen te onderscheiden op het gebied van infrastructuur. In 

dit hoofdstuk noemen we een aantal veel geïmplementeerde strategieën. Als klant 

van INK42, zullen wij u onderbouwd adviseren op basis van analyse van uw 

verwachtingen, behoeften en wensen. 

Met de expertise en ervaring van Ink42 denken we graag 

met u mee in het kiezen van de oplossing, uitdetaillering, 

realisatie en het beheer ervan.  

4.1. Software as a Service (SAAS) 

Het beginsel van SAAS betekent dat u letterlijk 

´functionaliteit´ afneemt. Dus het gebruik van een emailbox in plaats van beschikking 

over een email server. Een hotmail mailaccount is een voorbeeld van (gratis) SAAS 

functionaliteit. Ander voorbeeld: u neemt het gebruik van een Office applicatie af 

versus het hebben van een eigen Office server of lokale installatie. 

Voordelen zijn gemak (geen licentie kosten, zorgen over infrastructuur) en pay-per-

use principe (u voorkomt investeringen in grote eigen infrastructuur maar betaalt 

voor gebruik).  

Een SAAS omgeving is minder geschikt voor aangepaste software of 

maatwerkwensen (bijvoorbeeld koppelingen van applicaties of zelfgebouwde 

applicaties) of als u meer afscherming van uw data en/of gegevens verkeer wenst. 

4.2. Shared Service platform 

Bij dit principe deelt u onderliggende hardware bronnen (CPU cycles, systeem 

geheugen, opslagruitme, netwerkverbindingen, backup) met anderen. Daarbovenop 

heeft u een eigen virtuele infrastructuur ter beschikking, middels virtualisatie. U 

deelt dus geen toepassingen of databases met anderen. 

Dit model is een ´gulden middenweg´ tussen SAAS principes en een volledig eigen 

infrastructuur. Virtualisatie neemt snel in populariteit toe door bewezen 

betrouwbaarheid en te behalen kostenvoordelen. 

4.3. Dedicated platform 

Bij een Dedicated platform investeert u in een volledig eigen onafhankelijke en 

afgeschermde omgeving. Dit scenario geeft u maximale vrijheid in configuratie en 

specificatie van de infrastructuur, maar vergt hogere investerings-, afschrijvings- en 

onderhoudskosten dan de andere categorieën. 

Overigens bespreken wij graag met u welke voordelen virtualisatie – ook in dit 

scenario – heeft. Tegen geringe kosten in termen van overhead van 

virtualisatiesoftware staat dat de beschikbare kracht van de fysieke systemen 

volledig benut wordt. (Denk aan investeringen, milieu, schaalbaarheid, 

slagvaardigheid bij wijziging/uitbreiding, enzovoorts)  
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5. Applicatie landschap 

Het applicatielandschap wordt gedicteerd door de functionaliteit die uw bedrijf heeft 

geautomatiseerd/wil automatiseren variërend van de werkplekautomatisering 

(office applicaties, printen, enzovoorts) tot aan de ´server-side´ applicaties zoals een 

CRM applicatie of mailserver. 

Bij Ink42 hanteren wij een model waarbij we de ´Beheerintensiteit Index´ van een 

applicatie laten meewegen in de beheer kosten. Een webserver, bijvoorbeeld, heeft 

een lagere BI dan een maatwerkapplicatie of een database server. 

In het samenstellen van het dienstenportfolio van Ink42 is een belangrijk onderwerp 

de mate waarin u kiest zelf (functioneel) beheer van applicaties uit te voeren of deze 

activiteiten in de scope van Ink42 te plaatsen. 

 

In geval van applicaties die buitenshuis 

ontwikkeld zijn, kunnen wij interactie en 

afstemming met de ontwikkelaar van u 

overnemen op de gebieden van incident-, 

change/release-, problem en product lifecycle 

management. 
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6. De werkplek 

Het beheer van de werkplek kent een aantal dimensies waarbij 

wij in detail met u zullen bespreken in welke vorm zij het best 

passen bij uw behoeften. Een belangrijke overweging is de mate 

waarin de werkplek lokaal of server-based (´in the cloud´) 

opgebouwd wordt. Deze overweging heeft een grote impact op 

perifirals (printing), beheerkosten, beheerbaarheid, standaardisatie, continuiteit en 

het oplossen van werkplek gerelateerde incidenten. Derhalve zal dit een belangrijk 

thema vormen in de analyse fase. 
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7. Dienstverlening  

Naast de architecturele overwegingen in voorgaande paragrafen is van even groot 

belang dat er goede en heldere afspraken gemaakt worden op het gebied van de 

dienstverlening erom heen; de scope en verwachtingen van de beheerprocessen. 

Het streven en de uitdaging is om hier gezamelijk de juiste balans te vinden tussen 

kosten enerzijds en goede aansluiting op de behoeften anderzijds. In de 

onderwerpen rond service management heeft Ink42 een brede en diepe kennis, 

ervaring en expertise. Het bouwen van een sterke brug tussen business en IT heeft 

vooral van doen met de thema´s die benoemd worden in dit hoofdstuk.  

7.1. Werkplekondersteuning 

Het beheer van de werkplekken zelf kan door Ink42 verzorgd worden. Een veel 

gekozen alternatief is om dit stuk van de service-keten inhouse te houden. 

Overwegingen hierin zijn kosten (eigen personeel versus uitbesteding aan Ink42), 

mate van standaardisatie van de werkplek, mate van virtualisatie, gewenste 

responstijd bij incidenten en de wensen ten aanzien van beschikbaarheid.  

Dit onderwerp is een belangrijk thema in de analyse fase aangezien dit de laatste – 

en cruciale – schakel is in het ontsluiten en beschikbaar stellen van de IT middelen 

aan uw werknemers. 

7.2. Functioneel applicatiebeheer 

Dit aspect van IT beheer behelst het beheer van de functionaliteit van de applicaties. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om het aanmaken van een nieuwe teamsite op het 

intranet, het beheren en toekennen van rechten van de medewerkers op applicaties, 

enzovoorts.  

Dit beheeraspect neemt vaak de vorm van een zaagtand; u kunt ervoor kiezen om 

bijvoorbeeld uw CRM-pakket zelf functioneel te beheren, maar functioneel beheer 

van het mail platform in de scope van Ink42 te brengen. 

Dit aspect van beheer ligt op de scheidslijn tussen business en IT. Heldere 

verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden zijn hierin cruciaal. 

7.3. Technisch applicatiebeheer 

Het technisch beheer van applicaties omvat activiteiten als patching, release 

management, process en applicatie monitoring, capacity en performance 

management. In het geval van maatwerk en/of applicaties ontwikkeld in eigen 

beheer kan het een uitdaging zijn om informatie en specificaties die van belang zijn 

voor deugdelijk beheer helder te krijgen. 

Bij Ink42 hanteren wij een model waarbij we de ´Beheerintensiteit Index´ van een 

applicatie laten meewegen in de beheer kosten. Een webserver heeft bijvoorbeeld 

een lagere BI dan een maatwerkapplicatie of een database server - zie ook hoofdstuk 

5. 
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7.4. Systeembeheer 

In deze laag van de beheerkolom vallen zaken als operating systems, databases, 

fysieke systemen, netwerken, storage, firewalls en bijbehorende documentatie en 

administratie. Ink42 doet haar werk goed als deze zaken volledig transparant en 

onopgemerkt blijven voor onze klant. 

Een belangrijke rol voor Ink42 op het gebied van systeembeheer is die van adviseur 

inzake software upgrades, capaciteitsuitbreiding, etc. 

7.5. Procesafstemming 

Om een passend scala aan service afspraken te kunnen voorstellen is het voor Ink42 

belangrijk uw business te begrijpen. Wij willen bijvoorbeeld graag een inschatting 

kunnen maken hoe kritiek een bepaald incident is, wat uw behoefte is aan realtime 

informatie en of u bijvoorbeeld iedere wijziging op het platform wilt goedkeuren. 

Ink42 is zeer kundig op het gebied van ITIL en adviseert graag over efficiënte, maar 

sluitende en passende afspraken op maat over de beheerprocessen. 

7.6. Transparantie 

Een van onze principes is dat wij niet van geheimen houden. U bent te allen tijde 

welkom om een kijkje in de keuken te komen nemen. Dat geldt breed en diep; wij 

streven altijd naar transparantie in kosten, de oorzaak van problemen en wat er 

gaande is. In onze overtuiging – en overigens ervaring - duurt eerlijkheid inderdaad 

het langst. 

7.7. Rapportage 

Wij stellen graag een periodieke (SLA) rapportage voor u samen op basis van uw 

wensen, met die mate van detail en informatie die aansluit op uw behoefte. 

Ook streven wij bij dienstverstoring altijd een post-mortem met bron oorzaak 

analyse en verbeter punten op te stellen. 

7.8. Communicatie 

Iedere klant van Ink42 heeft een eigen service manager. Die is op persoonlijke basis 

bereikbaar voor overleg (of indien nodig escalatie) en heeft maximale context van 

uw bedrijf. Hij of zij is uw single point of contact. 

Daarnaast kennen wij een online service portal waarin incidenten, wijzigingen en 

service verzoeken geopend en gevolgd kunnen worden zodat status en geschiedenis 

te allen tijde zichtbaar is voor alle betrokkenen. 

Wij begrijpen de behoefte van onze klanten voor deugdelijke rapportage. In overleg 

stemmen wij graag die rapportages samen, die aansluiten op uw behoeften. Niet 

meer, niet minder.  
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7.9. Service Level Afspraken 

Eén van de uitgangspunten bij het vastleggen van afspraken over de thema´s in dit 

document is dat ze de zaken benoemen die van belang zijn voor uw business (versus 

bijvoorbeeld een KPI als uptime van netwerkverbindingen). Ons streven zal zijn om 

met u een SLA samen te stellen met afspraken over de kwaliteit van diensten die u 

afneemt en niet over boutjes en moertjes. Te allen tijde willen wij namelijk 

voorkomen dat wij als dienstverlener keurig binnen SLA leveren, maar aan een klant 

die niet echt tevreden is. 

 

Overigens, een van de indicatoren die wij intern hanteren voor ´klanttevredenheid´ is 

de frequentie waarmee contractdocumenten bij een discussie gehaald worden. 

Daarbij geldt natuurlijk hoe minder hoe beter. 
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8. Samenstellen van uw oplossing 

Het samen bespreken van de thema´s en overwegingen in voorgaande 

hoofdstukken, leiden tot een schets van hoe de oplossing in het unieke geval van 

iedere klant er uit zal gaan zien.  

Hiervoor hanteren wij zelf graag een drietraps methode. Daarnaast 

bewegen wij uiteraard graag met onze klanten mee als een ander proces 

wenselijk is, bijvoorbeeld een reeds geselecteerd RFP traject. 

8.1. Scan 

Dit vormt een eerste kennismaking voor de klant met de mensen en werkwijzen van 

Ink42 enerzijds en voor Ink42 met de business en IT-vraagstukken van de klant 

anderzijds. Het kan in deze fase voorkomen dat wij concluderen dat een andere 

partij dan Ink42 een betere match is, bijvoorbeeld vanwege schaal of expertise 

gebied. Het kan natuurlijk ook zijn dat de klant een ander profiel zoekt bij haar IT 

partner.  

Een aantal onderwerpen zullen we ter tafel brengen, zoals de bedrijfsvoering van de 

klant,  primaire IT processen, high-level scope van de dienstverlening, de reden 

waarom de klant op zoek is naar een (nieuwe) partner en welke mate van kennis en 

expertise de klant zelf reeds in huis heeft. 

Wij hebben een aantal gereedschappen, dat we hier graag bij hanteren (zoals 

vragenlijsten en checklists) die borgen dat we gezamelijk en efficiënt een goed beeld 

gaan vormen bij de scope. 

8.2. Selectie 

In onze ervaring is het zeer nuttig gebleken niet direct in het diepe te springen met 

volledige technische en service management uitwerking. Een tussenstap, waarbij 

enkele enigzins uitgewerkte scenario´s besproken worden, is een goed middel om te 

toetsen of we op dezelfde lijn zitten en welk pad er verder bewandeld gaat worden. 

In voorkomende gevallen zal deze stap worden overgeslagen (bij geen discussie). 

8.3. Voorstel 

Deze fase heeft als deliverable een of meerdere concrete voorstellen op basis 

waarvan de klant een opdracht zou kunnen verstrekken. In het voorstel bevinden 

zich een een SLA, prijsstelling, belangrijke deliverables van zowel klant als Ink42 en 

benoeming van de major milestones tot aan oplevering. 



  Ink42. Your mark in Managed Services. 

 
 

Ink42 Managed Services  De Boerderij 

   Nijendal 18 

www.ink42.nl  3972 KC Driebergen 

tellmemore@ink42.nl   

   

 versie 1.0 bladzijde 11 van 12 

 

9. Implementatie 

Na overeenkomst hanteren wij de Prince II methodiek in de 

uitvoering van het project. Procuratie, bouw, migratie en in-

beheername.  

 

Standaard tooling die wij hierbij hanteren zijn: 

1. RAID log (Risks Actions Issues Decisions) 

2. Milestone planning en tracking 

3. Project status rapportage 

4. Wederzijdse bevestiging van behaalde mijlpalen. 

5. Scope change procedure, deze borgt dat scope wijzigingen tijdens deze fase 

gestructureerd in goede banen geleid worden. 
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10. In beheername 

Deze fase begint natuurlijk bij de migratie/ingebruikname van het 

platform en de start van de dienstverlening. Ook gaan we handelen 

volgens de gemaakte afspraken (gebaseerd op ITIL best practices). In 

ieder geval stellen wij aan de klant ter beschikking: 

 

1. Service team 

Bij Ink42 heeft iedere klant een eigen Service Manager en Technical Lead. Zij 

kennen uw business en begrijpen de context. Samen vormen zij uw 

aanspreekpunt en dragen intern verantwoordelijkheid voor de dienstverlening. 

 

2. De InkPortal  

Iedere klant van Ink42 bieden wij standaard een aantal online diensten aan:  

a. Ticketing 

Een online ticketing syteem waarin incidenten, wijzigingen en 

serviceverzoeken geopend en gevolgd kunnen worden zodat status en 

geschiedenis te allen tijde zichtbaar is voor alle betrokkenen en 

eenduidigheid in communicatie geborgd blijft. 

b. Dashboard 

Het meten van de beschikbaarheid en performance van diensten vormt 

bij ons een belangrijk instrument in het bewaken van de dienstverlening 

en in het snel kunnen acteren bij eventuele problemen. Als klant kunt u 

realtime meekijken. 

c. Fileshare 

Rapportages, notulen, afgesproken ITIL procedures en andere 

documentatie plaatsen wij bij voorkeur op een beveiligde locatie die voor 

de klant ook beschikbaar is. Dit levert evidente voordelen op het gebied 

van versie beheer, toegankelijkheid en onnodig gebruik van opslag (volle 

mailboxen etc.) 

 

 


