
Zekerheid 
in service



SLA van OneSolution

Verouderde software, slijtage aan de hardware, overbelasting of verkeerd menselijk handelen: 

elke IT-omgeving kent z’n zwakke plekken en blijft daardoor kwetsbaar. Maar tegelijkertijd 

is uw IT-omgeving ook allesbepalend voor de operationele slagvaardigheid van uw organisatie. 

OneSolution biedt u de zekerheid in service die uw IT-omgeving nodig heeft. Hoe? In de vorm 

van vier heldere Service Level Agreements.



 
Een oog in het zeil
OneSolution kan uw IT-omgeving nauwlettend in de gaten houden. Onze moderne 

techniek biedt de mogelijkheid om dit op afstand te doen. Door uw IT-omgeving 24 uur 

per dag te monitoren zijn wij in staat mogelijke storingen in een vroeg stadium te 

signaleren. Door snel en adequaat te handelen, blijven de gevolgen voor uw organisatie 

en uw klanten tot een minimum beperkt.

Voorkom misverstanden
Duidelijke afspraken over de overeengekomen dienstverlening voorkomen misverstanden 

en verrassingen. OneSolution legt samen met u alle gemaakte afspraken in heldere 

taal vast in de serviceovereenkomst (SLA) die het beste bij uw organisatie aansluit. 

Hierbij kunt u kiezen uit de volgende contractvormen: 

 SLA Beheer 

 SLA Respons 

 SLA Op Maat  

 SLA Prepaid  

SLA Beheer: alle zorg uit handen
Een eigen systeembeheerder aannemen is voor veel bedrijven niet realistisch. Een 

haalbaar alternatief is het afnemen van SLA Beheer: voor een vaste, lage prijs per 

maand neemt OneSolution het volledige beheer van uw IT-omgeving uit handen.  

Wij beheren en monitoren uw werkplekken, servers en infrastructuur proactief, zowel 

op afstand als periodiek bij u op locatie en stellen ons desgewenst op als intermediair 

richting externe leveranciers. Dit leidt tot minder storingen, een toename van de  

productiviteit en een besparing op de servicekosten.

SLA Respons: snelheid op afroepbasis
Bij een storing is van groot belang dat u snel geholpen wordt. Om uw bedrijfsvoering 

zeker te stellen, biedt OneSolution SLA Respons aan. Met de SLA Respons garandeert 

OneSolution dat uw probleem of incident binnen van te voren afgesproken tijden 

wordt aangepakt en opgelost. U gebruikt onze diensten op afroepbasis en u hebt 

geen verplichting tot het afnemen van een bepaald aantal uren. U betaalt een vast 

bedrag per maand, afhankelijk van de overeengekomen responstijd en het service-

window. 

“  Bij een storing is het van groot  
belang dat u snel geholpen wordt”
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SLA Op Maat: volledig op u afgestemd
Met een SLA Op Maat bepalen we in overleg welke diensten u van OneSolution afneemt. We stellen een 

dienstenpakket samen dat volledig aansluit bij uw wensen en bepalen de gewenste servicelevels. Zaken als 

beschikbaarheid, bereikbaarheid, rapportage, responstijden en prestatiemetingen worden naar wens in dit 

maatwerkproduct opgenomen, zodat u de zekerheid heeft dat al uw kritische processen en systemen optimaal 

blijven functioneren. Zelfs bij (tijdelijke) onderbezetting binnen uw eigen organisatie kunt u een beroep doen 

op OneSolution.

SLA Prepaid: totale kostencontrole
Met SLA Prepaid biedt OneSolution een flexibele en efficiënte oplossing voor service en ondersteuning van 

uw IT-omgeving. SLA Prepaid is een op voorhand afgesproken betaaltegoed: u koopt vooraf - tegen een sterk 

gereduceerd tarief - een aantal service-uren in. Gevraagde werkzaamheden worden van het SLA Prepaid-tegoed 

afgeboekt, zodat u niet te pas en te onpas facturen ontvangt. U roept de hulp van OneSolution naar eigen 

inzicht af, bijvoorbeeld voor installatie- & configuratiewerkzaamheden, systeem- en netwerkbeheer of preventief 

onderhoud. SLA Prepaid is ook mogelijk in combinatie met onze andere SLA vormen.

OneSolution. Wendbaar door IT
OneSolution gelooft in de meerwaarde, de eindeloze mogelijkheden en de kansen die IT in zich heeft.  

De manier waarop wij deze oplossingen bij onze klanten integreren, is kenmerkend voor onze werkwijze en  

de uiteindelijke resultaten. Dankzij gecertificeerde medewerkers die afspraken nakomen en de taal van de klant 

spreken, geldt OneSolution als een integere, slagvaardige en behulpzame partner. De aanwezige kennis,  

toonaangevende partners en jarenlange ervaring maken u dan ook écht wendbaar door IT.

Wanneer wordt u wendbaar door IT? Bezoek onze website voor meer informatie over onze diensten,  

stuur ons een e-mail of bel voor een vrijblijvende afspraak.

Meer weten 
over OneSolution 
of een afspraak 
maken? Check 
onesolution.nl of bel 
055-368 04 55


