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1. SLA Algemeen 

 

Deze Service Level Agreement (hierna te noemen: SLA) is van toepassing op alle overeenkomsten 
die WhiteVision BV sluit voor OCR in de Cloud. De SLA betreft een uiteenzetting van de rechten 
en plichten van WhiteVision en haar afnemers in het kader van de door WhiteVision geleverde 
diensten en producten. Onze Leverings-, en betalingsvoorwaarden zijn op al onze 
overeenkomsten van toepassing, worden bij de offerte verstrekt en zijn te vinden op onze 
website.  
Individuele afspraken die in de offerte staan blijven van toepassing en prevaleren boven artikelen 
uit deze SLA.   
  
 
 

2. OCR in de Cloud 
 

OCR in de Cloud is betrouwbaar, veilig en snel. WhiteVision werkt waar nodig samen met externe 
partijen voor het beschikbaar stellen van OCR in de Cloud en om de benodigde beveiliging te 
waarborgen.  
 

Beschikbaarheid 
OCR in de Cloud wordt gehost op systemen van gecertificeerde Nederlandse datacenters. Deze 
‘top-tier’ datacenters hebben een netwerkbeschikbaarheid  (uptime) van 99,98%. Onder uptime 
wordt verstaan het kunnen inloggen in OCR in de Cloud en het tonen van het hoofdmenu. De 
uptime wordt berekend als percentage van het gerealiseerde aantal uptime uren gemeten over 
een kalenderjaar. Onderhoudswerkzaamheden vallen onder uptime.  
De beschikbaarheid en performance van OCR in de Cloud wordt continu gemonitord.  
 
In de volgende situaties kan OCR in de Cloud niet beschikbaar zijn: 

- (Preventief)onderhoud aan software en/of hardware. 

- Installatie van een nieuwe versie OCR in de Cloud. 

- Verhelpen van storingen aan de programmatuur die onder de verantwoordelijkheid van de 

klant valt. 

- Calamiteiten als gevolg van natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen en andere 

overmacht situaties. 

 

Performance 
OCR in de Cloud behoort een goede performance te hebben, gelijkwaardig aan een lokale of 
netwerkinstallatie, maar is afhankelijk van de (snelheid van de) internetverbinding en inrichting 
van de omgeving van de klant. WhiteVision meet periodiek de responsetijden van OCR in de 
Cloud. De responsetijden kunnen sterk variëren afhankelijk van het soort proces, de hoeveelheid 
data en gebruikersinstellingen.  

 

Beveiliging en toegang  
WhiteVision zorgt voor de juiste inzet van middelen, methoden en technieken om de 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van OCR in de Cloud te kunnen waarborgen.  
Controle van misbruik is onderdeel van de (dagelijkse) standaard monitoringswerkzaamheden.  
Het datacenter waar OCR in de Cloud wordt gehost is ISO 27001 gecertificeerd.  
Nadere informatie over het datacenter zal op verzoek beschikbaar gesteld worden.  
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Elke gebruiker heeft een persoonlijk profiel gekoppeld aan een unieke gebruikersnaam met een 
bijbehorend wachtwoord. Kiest de klant voor toegang via een andere verbinding, bijvoorbeeld 
via Active Directory Federation Services, dan wordt de authenticatie NIET meer door OCR in de 
Cloud geregeld. De toegang en beveiliging valt dan onder de policy en verantwoordelijkheid van 
de klant.   

 

 
Meldplicht datalekken  
De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist dat eventuele  
datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verantwoordelijke van  
de data. De beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven 
hierover meer informatie.  WhiteVision zal de klant tijdig, juist en volledig informeren over 
relevante incidenten, zodat de klant als verantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichting kan 
voldoen.  
 
Voor het bepalen of iets een datalek is, hanteert WhiteVision de wet en de beleidsregels 
meldplicht datalekken als leidraad. Onder een datalek worden alle beveiligingsincidenten 
verstaan waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken 
waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens. Te denken valt hierbij aan een maleware-besmetting, verzending van een e-
mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerde zichtbaar zijn voor alle andere 
geadresseerde of een calamiteit zoals brand in een datacentrum.  
 
Indien de klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de 
betrokkene(n) over een datalek bij OCR in de Cloud, terwijl er geen sprake is van een datalek als 
bedoeld in de Wbp, dan is de klant aansprakelijk voor alle door WhiteVision in dat kader geleden 
schade en kosten, waaronder begrepen de reputatieschade welke WhiteVision daardoor leidt. De 
klant is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.  
 
Indien blijkt dat er bij OCR in de Cloud sprake is van een datalek, als bedoeld in artikel 3a van de 
Wbp, dat door de klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de 
betrokkene(n), dan zal WhiteVision de klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat 
WhiteVision bekend is geworden met het datalek, uiterlijk binnen 48 uur na het constateren 
ervan.  Voor de duidelijkheid; als er een datalek is bij een leverancier van WhiteVision, dan meldt 
WhiteVision dat uiteraard ook. WhiteVision is daarvoor dan het contactpunt voor de klant. De 
klant hoeft geen contact op te nemen met de leverancier.  
 
WhiteVision probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om 
een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene(n) te verrichten. 
Indien deze informatie nog niet bekend is, bijvoorbeeld omdat het datalek nog onderzocht 
wordt, dan zal WhiteVision de klant de informatie verstrekken die de klant nodig heeft om in 
ieder geval eerst een voorlopige melding te kunnen verrichten. Dit omvat in ieder geval de aard 
van de inbreuk, een beschrijving van de geconstateerde en vermoedelijke gevolgen van de 
inbreuk en de maatregelen die WhiteVision heeft getroffen of voorstelt te treffen om deze 
gevolgen te verhelpen.  
WhiteVision zal de klant op de hoogte houden over de voortgang en over de maatregelen die 
getroffen zijn en worden.  
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Continuïteit  
OCR in de Cloud beschikt over procedures om verlies van data door systeemuitval, fysieke 
vernietiging of anderszins te voorkomen en het herstel van zulke data te bevorderen. OCR in de 
Cloud wordt gehost in een datacenter dat voorzien is van redundante technieken zodat uitval 
van enkele servers of storage niet direct leidt tot een calamiteit. Bij de onverhoopte situatie van 
uitval van het gehele datacenter, zijn er diverse back-up’s beschikbaar en zal gebruik worden 
gemaakt van andere datacenters. WhiteVision voert periodiek en naar behoefte updates uit om 
haar producten te verbeteren. 
 
WhiteVision streeft naar optimale interpretatie van ingelezen en herkende data. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend en WhiteVision is nimmer aansprakelijk vanwege suboptimale 
dataherkenning. 

 
Monitoring en Data 
WhiteVision verzamelt geanonimiseerde data over het gebruik van haar producten. Deze 
gegevens ondersteunen WhiteVision om inzicht te verkrijgen óf en op welke wijze en momenten 
bepaalde onderdelen van het product gebruikt worden. WhiteVision kan deze geanonimiseerde 
data gebruiken om haar producten en dienstverlening te monitoren en waar nodig te 
verbeteren, al dan niet met behulp of in opdracht van derden.  
 

Onderhoud  
De klant zal indien mogelijk minimaal 5 dagen van tevoren worden geïnformeerd als OCR in de 
Cloud mogelijk niet beschikbaar is wegens onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd doordeweeks tussen 16:00 uur en 17:00 uur of in het weekend. Incidentele 
patches en bugfixes worden automatisch en zonder vooraankondiging ’s nachts uitgevoerd.  
 

Back-up   
Elke dag wordt er een volledige back-up gemaakt van de productieomgeving.  
 
 
 
 

3. Support 
 
Waar nodig zal de  servicedesk van WhiteVision ondersteuning verlenen bij problemen en het 
beantwoorden van vragen over OCR in de Cloud. De support en ondersteuning zijn onderdeel 
van de vergoeding die voor OCR in de Cloud moet worden voldaan. De klant heeft recht op 
ondersteuning indien alle kosten en vergoedingen voor de dienst zijn voldaan.  
Bij betalingsachterstand heeft WhiteVision het recht de dienstverlening op te schorten. 
 

Algemene ondersteuning 
De daartoe aangewezen contactpersoon bij de klant zelf is altijd het eerste aanspreekpunt bij 
vragen. Tevens is er online een FAQ (Frequently asked questions) opgesteld om u te helpen bij 
veel voorkomende problemen en vragen. De eerder genoemde contactpersoon zal indien nodig 
een incident bij de servicedesk van WhiteVision registreren. Een incident kan een 
gebruikersvraag, storing, fout (bug) of wens zijn.  
Contact met de servicedesk kan geschieden middels het WhiteVision Klantenportaal: 
http://portaal.whitevision.nl/. 
De servicedesk is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur – 12:30 uur en van 
13:00 uur – 17:00 uur, feestdagen uitgesloten. 
 

http://portaal.whitevision.nl/
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Via het WhiteVision Klantenportaal heeft de klant inzicht in zijn persoonlijke informatie, waar 
onder de supportafhandelingen van incidenten, projectinformatie en facturen. De klant kan in dit 
portaal eventuele organisatiegegevens en contactpersonen aanpassen.  
Het WhiteVision Klantenportaal is 24*7 bereikbaar.  
 
 

Registratie en reactietijd bij incidenten 
Op basis van de informatie, zoals de betrekking van het incident, een gedetailleerde omschrijving 
van het incident, eventueel geïllustreerd met schermafbeeldingen van OCR in de Cloud, die de 
klant meegeeft komt het incident bij de juiste servicedeskmedewerker ter behandeling. Elk 
incident krijgt een categorie en prioriteit toegekend die bepalend is voor de afhandeling van het 
incident. 
 
De richtlijnen die gehanteerd worden voor de bepaling van een categorie zijn: 

- Support: Een technisch inhoudelijke vraag die met een (korte) instructie of wijziging in   

   de OCR in de Cloud software af te handelen is. 

   Gebruikersvragen worden hierbij uitgesloten. 

- Storing/Bug: Een fout in OCR in de Cloud of in de Windows omgeving die naar  

verwachting het functioneren verstoort. 

- Wens:  Een gewenste aanpassing in de functionaliteit die buiten de huidige   

functionaliteiten van OCR in de Cloud vallen.  

Wensen vallen buiten de reactietijd en zodoende buiten deze SLA.  
 
De richtlijnen die gehanteerd worden voor de bepaling van een prioriteit zijn: 
-  Hoog:  Het incident verstoort (in zijn geheel/in ernstige mate) het gebruik van het  
    operationele werkproces. We noemen dit een bedrijf kritisch incident  
    waarbij productiestagnatie optreedt. 

- Middel:  Het incident verstoort het gebruik van een onderdeel van het operationele    

  werkproces echter de klant kan normaal doorwerken. Er is geen sprake van  

   directe stagnatie, een workaround (tijdelijke oplossing) is geen realistische  

   mogelijkheid.  

- Laag:  Het incident betreft een hinderlijk onderdeel, een supportvraag of wens. Een     

   workaround is beschikbaar om voor de klant het beoogde resultaat te   

   bereiken.   

 
WhiteVision hanteert als eerste reactietijd, tijdens werkdagen, op een incident de volgende 
tijden: 

- Hoog:  4 uur (tijdens kantoortijden) na aanmelden van het incident. 

- Middel:  8 uur (tijdens kantoortijden) na aanmelden van het incident. 

- Laag:  8 uur (tijdens kantoortijden) na aanmelden van het incident. 
 
WhiteVision behoudt zich het recht voor een tijdelijke workaround toe te passen. Indien 
WhiteVision gebruik maakt van een workaround zal dit binnen een redelijke termijn  
(21 kalenderdagen voor prioriteit hoog en 42 kalenderdagen voor prioriteit middel) komen met 
een structurele oplossing. 
 
De klant kan via het WhiteVision Klantenportaal de afhandeling van het incident volgen. Bij elke 
statuswijziging krijgt zij hiervan een update per e-mail, dit zodat zij betrokken blijft bij de 
afhandeling van incidenten.  
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Indien de klant een gebrek meldt bij WhiteVision en WhiteVision stelt vast dat het gebrek het 
gevolg is van onjuist of verkeerd gebruik van de dienst door de klant (het gaat dus niet om een 
gebrek in de software), is WhiteVision niet verplicht het gebrek te herstellen. De kosten gemaakt 
door WhiteVision in verband met het vaststellen dat het gebrek een gevolg is van onjuist of 
verkeerd gebruik van de software door de klant, worden tegen de dan geldende uurtarieven en 
materiaalprijzen bij de klant in rekening gebracht.  
 
Op verzoek van de klant en ter beoordeling van WhiteVision, kan WhiteVision het gebrek 
trachten te verhelpen; de kosten in verband hiermee worden tegen de dan geldende uurtarieven 
en materiaalprijzen bij de klant in rekening gebracht, ongeacht of het gebrek is hersteld. 
 
WhiteVision is niet verplicht tot het leveren van onderhoud of support met betrekking 
tot storingen die het gevolg zijn van computervirussen, storingen ontstaan door 
stroomstoringen andere van buiten komende oorzaken die geen verband houden met 
of veroorzaakt zijn door WhiteVision. Voor hieruit voortkomende werkzaamheden 
brengt WhiteVision het geldende tarief in rekening bij de klant. 
 
 

Signalering 
WhiteVision monitort het aantal incidenten en contactmomenten met de servicedesk. Bij veel 
gebruikersvragen of veelvuldig contact met de servicedesk zal WhiteVision samen met de klant 
een gesprek aangaan om te achterhalen waardoor dit wordt veroorzaakt om zodoende 
toekomstige problemen te voorkomen. Oplossingen kunnen variëren van het volgen van 
specifieke cursussen/trainingen, een bezoek van een accountmanager of het bezoek van een 
consultant.  


