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 Vertrouwelijk  
Vergadering College van Bestuur  
Datum vergadering 10-03-2016 
  
Agendapunt en onderwerp Verzelfstandiging UOCG market B.V.  
  
Corsanummer 16/10381 
Afdeling Centrum voor Informatie Technologie 
  
Behandeladvies ter besluitvorming 
 
Samenvatting 
(maximaal 10 regels) 
 

In het kader van de verdere verzelfstandiging van de UOCGMarket 
BV vragen we het CvB om in te stemmen met: Detachering van 
betrokken medewerkers naar UOCGMarket BV. Overdracht 
Intellectual Properties (IP) vanuit de RUG aan UOCGMarket BV. 
Afsluiten van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen het 
CIT en UOCGMarket BV. Compensatie van het CIT voor het gemis 
van €  aan inkomsten, het verschil tussen de huidige 
afspraken met UOCGMarket BV en de toekomstige afspraken. 

Financiële consequenties ja 
Zo ja, dekking: K€ tlv UBR 
ICT-consequenties ja 
Voorgesteld besluit/Advies Advies ABJZ: een principe besluit nemen over verzelfstandiging, de 

uitvoering nader overleggen met Bureau (F&C, VGI, HR, SIA en 
ABJZ)  
Advies F&C: na verzelfstandiging K€  structureel toewijzen 
aan het CIT ter compensatie van het gemis aan inkomsten. 

  
Vervolgtraject ☐ College van Decanen 

☐ College van Bestuur 

☐ Managementberaad 

☐ Universiteitsraad 

☐ Raad van Toezicht 

☐ Faculteitsbesturen 

☐ Lokaal Overleg 

☐ anders, namelijk       
  
Communicatie ☐ intern ☐ extern  
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Behandeladvies › Ter besluitvorming 

  
Aan 

CvB 

Van 

Directie CIT 

  
Datum Memonummer  

30 september 2016 CIT16.0208 

  
Onderwerp  

Verzelfstandiging UOCG market B.V. (vertrouwelijk) 

  
  

  
Inleiding 
UOCGMarket BV (verder UOCGMarket), 100% eigendom RUG, is met een aantal producten 
actief op de markt voor het hoger onderwijs in Nederland. 
 
De RUG heeft aangegeven dat de aandelen te willen vervreemden. Hiermee wordt bereikt dat er 
een duidelijke en eenduidige opdrachtgever – leveranciersverhouding ontstaat. In de huidige 
situatie is de RUG werkgever van (deel) van de ontwikkelaars, leverancier van het product 
Progress, klant van UOCGMarket en enig aandeelhouder van UOCGMarket. 
 
Met de verzelfstandiging is UOCGMarket: 

 Beter in staat te concurreren op de markt; 

 Een aantrekkelijkere partner voor potentiele klanten; 

 Een interessanter voor potentiele kopers. 
 
In het kader van de deze verdere verzelfstandiging van de UOCGMarket vragen we het CvB om 
in te stemmen met: 

1. Overgang van betrokken medewerkers naar UOCGMarket met als eerste stap 
detachering van 7 medewerkers vanuit het CIT naar UOCGMarket; 

2. Overdracht Intellectual Properties (IP) vanuit de RUG aan UOCGMarket; 
3. Afsluiten van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen het CIT en 

UOCGMarket; 
4. Compensatie van het CIT voor het gemis van €  aan inkomsten, het verschil 

tussen de huidige afspraken met UOCGMarket en de toekomstige afspraken. 
 
Het streven van de UOCGMarket BV is om voor 31 december 2017 te voldoen aan het 
uitgangspunt van (volledige) zelfstandigheid. Hierbij zal worden gezocht naar partners die 
willen investeren, of UOCGMarket willen overnemen. Uiteraard rekening houdend met de 
continuïteit van de kwaliteit van het product en de dienstverlening. 
 
In de afgelopen periode zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen directie RUG CIT en directie 
UOCGMarket BV. Deze gesprekken moeten leiden tot een detacheringsovereenkomst, een DVO 
en overdracht IP. 
 
Detachering van medewerkers  
Voor de verder ontwikkeling  van met name het product Progress zullen  7 medewerkers van de 
afdeling Applicatieontwikkeling van het CIT gedetacheerd worden bij  UOCGMarket. Alle 
medewerkers hebben reeds aangegeven akkoord te gaan betreffende de detachering bij 
UOCGMarket. Voor een medewerker betreft dit een tijdelijke situatie en zoeken we naar andere 
werkzaamheden. De aansturing die vanuit CIT-ESI plaatsvond wordt overgedragen aan de 
directie van UOCGMarket. Het model detacheringscontract, opgesteld door HR, is bijgevoegd. 
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Als klant zal de RUG net zoals de andere klanten blijven meedraaien in structuur van Progress 
ten behoeve van de doorontwikkeling. De klanten geven gezamenlijk richting aan het generieke 
product Progress. Uiteraard kan de RUG, net als elke andere klant wensen indienen voor 
specifieke functionaliteit en hierover separate afspraken maken,  conform het model wat 
UOCGMarket hiervoor hanteert.  
 
Dit zal onder meer gebeuren in het kader van het Progress Volg project. De gewenste 
functionaliteit voor fase 3 van dit project wordt op dit moment in kaart gebracht. Vanuit het 
Progress Volg project zal ook een voorstel komen over de organisatie van de demand kant 
binnen de RUG (werkgroep beheer).  van CIT-ESI is tot die tijd opdrachtgever 
vanuit de RUG voor zowel het beheer als de benodigde functionaliteit in het kader van Progress 
Volg fase 3. 
 
Overdracht IP 
Voor de gehele of gedeeltelijke verkoop is het noodzakelijk dat UOCGMarket kan beschikken 
over het IP. Dit maakt het duidelijk wat een potentiele markt partij koopt en waar ze in 
investeert. De RUG houdt voorlopig als 100% aandeelhouder zeggenschap over het IP. Wanneer 
er een marktpartner gevonden is en de onderhandelingen over deelname in of verkoop van 
UOCGMarket starten is het IP direct onderdeel van de verkoop. Het contract voor de overdracht 
van de IP zal door AJBZ opgesteld worden. In Bijlage A is het advies van ABJZ op dit en andere 
punten bijgevoegd. 
 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen UOCGMarket en het CIT 
De dienstverlening van het CIT aan UOCGMarket wordt vastgelegd in een DVO. Tot nu toe 
betaalde UOCGMarket een lumpsum voor de dienstverlening van het CIT. Van de winst die het 
CIT maakt worden een aantal diensten van CIT-ESI voor de RUG gefinancierd. 
 
De dienstverlening van het CIT aan de UOCGMarket is vastgelegd in bijgevoegde DVO (conform 
andere DVO’s met externe klanten). De diensten die UOCGMarket daarvoor afneemt zijn 
gespecificeerd tegen de normale kostendekkende externe tarieven van het CIT. 
 
Compensatie van het CIT 
De huidige lumpsum die het CIT ontvangt € : 

5. Minus de inkomsten uit de DVO €   
6. Minus de loonkosten van € ,- van een medewerker die rechtstreeks bij 

UOCGMarket in dienst komt; 
7. Minus de kosten van licenties € ,- die niet meer door CIT maar door UOCGMarket 

betaald worden. 
komt uit op € . Dit bedrag dat het CIT mist aan inkomsten, zal door centraal 
gecompenseerd worden. 
 
Risico’s 
Het voorstel is ook besproken met de medewerkers van ESI die tot nu toe sturing gaven aan de 
activiteiten van de Progress-groep. Zij vinden het een goed idee te proberen de BV te verkopen 
aan een grotere partner die kennis en ervaring op het gebied van ICT en het inschrijf/volg 
domein heeft. Maar uit deze gesprekken komen ook de volgende risico’s naar voren bij de 
voorgestelde constructie: 

- De BV is klein wat risico’s met zich meebreng om met succes zelfstandig te draaien; 
- Er is op dit moment geen zicht op een kopende partij dus de kans is groot dat de BV 

langdurig op eigen kracht moet draaien; 
- De nieuwe manier van werken tussen CIT-ESI en UOCGMarket is nog niet 

spanningsloos. Zo vindt CIT-ESI  de belangen van de RUG voor het aanmeld, inschrijf 
en volg proces op dit moment onvoldoende gewaarborgd.  
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De eerste twee punten zijn al in eerdere gesprekken met  (Raad van Commissarissen 
UOCGMarket) besproken. Er wordt gedacht aan extra begeleiding van UOCGMarket. Het laatste 
punt verdient aandacht vanuit directies CIT en Bureau en ook de leiding van UOCGMarket. 
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Bijlage A: Advies AJBZ 
ABJZ kan zich voorstellen dat het College van Bestuur een principe-besluit wenst te nemen met 
betrekking tot de voorgenomen 'verzelfstandiging' van de UOCG Market B.V.  Het gaat dan om 
de detachering van een zevental medewerkers vanuit het CIT naar de UOCG Market BV en om 
de overdracht van het Intellectueel Eigendom van diverse PROGRESS-producten. Het is 
begrijpelijk dat de UOCG Market BV met deze verzelfstandig een betere concurrentiepositie op 
de markt verwerft. Los van dit principe-besluit vinden wij het wel noodzakelijk om een aantal 
kanttekeningen te plaatsen bij deze verzelfstandiging. Met name als het gaat om de uitvoering is 
nader overleg met een aantal Bureau-afdelingen (F&C, VGI, HR, SIA en ABJZ) gewenst. 
 
- wanneer overdracht plaatsvindt van het intellectueel eigendom (auteursrecht) van (bepaalde) 
softwareproducten raakt de RUG de eigendom en zeggenschap volledig kwijt en kan deze 
software niet meer zonder licentie door de RUG worden gebruikt. Bij een eventuele overdracht 
is het noodzakelijk dat in ieder geval direct een gebruikslicentie wordt bedongen voor eigen 
gebruik binnen de organisatie van de RUG.  
 
- een overdracht mag er niet toe leiden dat de continuïteit, doorontwikkeling en onderhoud van 
voor de RUG cruciale softwareproducten in gevaar komt. Na een eventuele overdracht heeft de 
RUG dit niet meer in eigen hand. Dit is een groot risico. 
 
- niet aangegeven is welke PROGRESS-producten worden overgedragen? Zijn belangrijke RUG-
gebruikers, zoals bijvoorbeeld SIA, hierover al geïnformeerd? Nader overleg met SIA is dan ook 
wenselijk. 
 
- in de notitie is niet vermeld welke (markt)prijs voor de overdracht wordt betaald? Voorkomen 
moet worden dat door het hanteren van een te lage verkoopprijs mogelijk in strijd wordt 
gehandeld met de regels voor staatssteun. 
 
- op dit moment is nog niet duidelijk of voldoende in kaart is gebracht dat niet in strijd wordt 
gehandeld met de rechten van eventuele derden? Het kan namelijk zo zijn dat de RUG aparte 
afspraken met derden heeft gemaakt over het gebruik van bepaalde programma's of 
bijvoorbeeld met softwareleveranciers om de programma's in de lucht te kunnen houden dan 
wel voor het leveren van bepaalde componenten en/of onderdelen?  
 
- niet aangegeven is welke overeenkomsten tussen de RUG en de UOCG Market BV eventueel 
beëindigd moeten worden? Zo is er een licentieovereenkomst tussen partijen gesloten en diverse 
Service Level Agreements.  
 
- niet vermeld is dat HR ook bij dit proces is betrokken? Er dient nadere afstemming met HR 
plaats te vinden over de voorgestelde constructie van detachering. De bijgesloten 
detacheringsovereenkomst dient beoordeeld te worden door HR-Experts. 
 
- met VGI dient nader overleg te volgen over de te sluiten huurovereenkomst met inbegrip van 
het betalen van een marktconforme huurprijs.  
 
- voor de financiële consequenties dient afstemming plaats te vinden met F&C. 
- ABJZ moet in de gelegenheid worden gesteld om de bijgevoegde 
dienstverleningsovereenkomst op juridische merites te beoordelen. 



 

 

 

bureau van de universiteit   

 

Standaard detacheringsovereenkomst 
 
Ondergetekenden: 

1. De Rijksuniversiteit Groningen,  te dezen vertegenwoordigd door  
Technisch directeur van het Centrum voor Informatie Technologie  (Nettelbosje 1, 9747 
AJ te Groningen, hierna te noemen: “uitlenende partij”, 

 
en 
 

2. De directie van UOCGMarket BV, gevestigd te Groningen te dezen vertegenwoordigd 
door de heer J. Batteram, Directeur, hierna te noemen:  
“inlenende partij”, 

 
3. De heer/mevrouw ………………………………………, geboren op ……………………….. en 

wonende te …………………………………., hierna te noemen:  
“de gedetacheerde”. 

 
Tezamen hierna te noemen: “partijen”. 
 
In aanmerking nemend dat de inlenende partij gebruik wenst te maken van de 
werkzaamheden van gedetacheerde in het kader van Progress dienstverlening, 
 
verklaren hierbij onder de hierna vermelde voorwaarden een overeenkomst van detachering te 
zijn aangegaan: 
 
Artikel 1 duur, omvang, functie, werktijden en plaats 
1.  De gedetacheerde wordt gedetacheerd bij de inlenende partij voor de periode van 1 (één) 

jaar vanaf 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017 voor 38 uur per week om werkzaam te zijn in 
de functie van ontwikkelaar.  

2.  De werktijden worden door de inlenende partij in overleg met de gedetacheerde bepaald. 
3.         De werkzaamheden worden verricht te kantore van UOCGMarket BV in Groningen. 
 

Artikel 2 rechtspositie 

1.  De uitlenende partij blijft ten aanzien van de gedetacheerde het bevoegde 

rechtspositionele gezag. 

2.  De rechtspositieregelingen van de uitlenende partij (CAO Nederlandse Universiteiten en     

eigen rechtspositieregelingen) zijn van toepassing tenzij in deze overeenkomst anders 

wordt afgesproken. 

 

Artikel 3 opdracht en verantwoording 
De uitlenende partij machtigt de inlenende partij tot het geven van opdrachten aan de 
gedetacheerde ten aanzien van de in artikel 1 vermelde taakstelling en het toezicht daarop. De 
gedetacheerde is gehouden de algemene regels, voorschriften en gebruiken bij de inlenende 
partij in acht te nemen. De gedetacheerde is gehouden de opgedragen werkzaamheden, met 
inachtneming van de aanwijzingen van de inlenende partij, naar beste vermogen te verrichten 
en is hierover verantwoording verschuldigd aan de inlenende partij. 

 

Artikel 4 vakantieverlof 
Het vakantieverlof van de gedetacheerde is gebaseerd op de rechtspositieregelingen van de 
uitlenende partij. Het verlof wordt aangevraagd bij en verleend door de inlenende partij en 
gemeld bij de uitlenende partij (contactpersoon vermelden).  
 
 



 

 

Artikel 5 bedrijfsgeneeskundige begeleiding 
De bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de gedetacheerde blijft plaatsvinden door de Arbo- en 
Milieudienst van de uitlenende partij. Ziekte- en herstelmeldingen worden door de 
gedetacheerde zowel aan dhr. J. Batteram van de inlenende partij als aan (contactpersoon 
vermelden) de uitlenende partij doorgegeven. 
 
Artikel 6 ziekte en arbeidsongeschiktheid 
De salariskosten tijdens het verzuim wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid tot en met 6 weken 
worden niet in mindering gebracht op de door de inlenende partij aan de uitlenende patij 
verschuldigde vergoeding. De salariskosten tijdens het verzuim na 6 weken wegens ziekte of 
arbeidsongeschiktheid komen voor rekening van de uitlenende partij en worden in mindering 
gebracht op de vergoeding. 
 
Artikel 7 schade en aansprakelijkheid 

1. De inlenende partij is verplicht de zorgvuldigheid zoals genoemd in artikel 7:658 BW jegens 

de gedetacheerde in acht te nemen; 

2. De inlenende partij zal de uitlenende partij vrijwaren van aanspraken jegens de uitlener 

wegens het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in artikel 7:658 BW. 

3. De uitlenende partij is niet aansprakelijk voor schade die de gedetacheerde mocht 

veroorzaken aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlenende partij. 

De inlenende partij zal haar WA-verzekering tevens van toepassing laten zijn op de hiervoor 

bedoelde schade.  

4. De inlenende partij zal de uitlenende partij vrijwaren voor alle aanspraken van derden in 

verband met handelingen, waaronder begrepen enig nalaten van de gedetacheerde in het 

kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de inlenende partij. 

5.    De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij mocht veroorzaken aan de        
inlenende partij of aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlenende 
partij, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

Artikel 8 geheimhouding en integriteit 

1.  De gedetacheerde is gedurende en na afloop van de periode van detachering verplicht 

tot geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlenende partij, waarvan hij 

weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is. 

2.  De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn 
detachering. 

 
Artikel 9 kosten 
De inlenende partij verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlenende partij te 
vergoeden: 
1. de bruto-loonkosten over de in artikel 1 genoemde periode, bestaande uit: salaris, evt. 

verhoogd met (vaste) toelagen en –inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering- naar rato 
van de periode, de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer en incl. de werkgeverslasten 
(bruto loonkosten)”. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de bruto-
loonkosten 21% BTW in rekening gebracht. 

2. Vergoeding voor ziekteverzuim, zoals genoemd in artikel 6 van 1,41% van de bruto-
loonkosten.  

3. De uitlener is verplicht aan de gedetacheerde maandelijks het salaris te betalen waarop deze 
krachtens het dienstverband met de uitlener recht heeft. De gedetacheerde heeft terzake 
geen vordering op de inlener.  

4. Eventuele extra te maken kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van de 
werkzaamheden bij de inlenende partij zijn niet voor rekening van de uitlenende partij. 
Deze kosten worden door de inlenende partij rechtstreeks aan de gedetacheerde vergoed.   



 

 

   
Artikel 10 verlenging van de detachering 
Indien partijen een verlenging van de detacheringsperiode overwegen, verplichten zij vóór het 
verstrijken van de detacheringsperiode met elkaar in overleg te treden. Vervolgens dient door 
partijen schriftelijk bevestigd te worden dat de overeenkomst wordt voortgezet en voor welke 
periode dat geschiedt. 

 
Artikel 11 tussentijdse beëindiging 
De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd: 
a.  met wederzijds goedvinden, al dan niet met onmiddellijke ingang; 
b.  door schriftelijke opzegging door één der partijen met een opzegtermijn van 1 (één) 

maand, in geval gemotiveerd kan worden aangetoond dat niet in redelijkheid van haar 
gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten; 

c.  door schriftelijke opzegging door één der partijen met onmiddellijke ingang wegens 
dringende reden; 

d.  indien de gedetacheerde door de uitlenende partij ontslag wordt verleend of op eigen 
verzoek ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de voor het dienstverband van 
gedetacheerde geldende opzegtermijn in acht. 

 
Artikel 12 overname Gedetacheerde 
De Inlenende partij heeft het recht om de Gedetacheerde een aanbod te doen om in dienst te 
treden van Inlenende partij. 
 
  
Artikel 13 einde van de overeenkomst 
De overeenkomst eindigt van rechtswege: 

a. door het verstrijken van de in artikel 1, lid 1, genoemde periode; 

b. door het ontslag van de gedetacheerde bij de uitlenende partij; 

c. door het overlijden van de gedetacheerde. 

 
 

Artikel 14 Slotbepaling 
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet of niet voldoende voorziet, zal tussen partijen 
overleg worden gepleegd.  

 
 
Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te Groningen 
op 26 september 2016. 
 
 
De uitlener,      De gedetacheerde, 
 
…………………………………………    …………………………………. 
        
Directie Centrum voor Informatie Technologie  
  
 
 
De inlener,  
 
…………………………………………….. 
 
UOCGMarket BV 
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UOCGMarket BV 
dhr. J. Batteram 
Postbus 80 
9700 AV Groningen 
 
 
Geachte heer Batteram, 
 
Hierbij ontvangt u ons voorstel met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met betrekking 
tot de dienstverlening van het Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen 
(hierna te noemen CIT) aan de UOCGMarket BV (hierna te noemen opdrachtgever). 
 
Omschrijving dienstverlening 
Het CIT draagt zorg voor de volgende door opdrachtgever aangegeven diensten: 

1. De detachering van medewerkers vanuit de RUG bij UOCGMarket BV. Hierbij sprake is van 
detachering van 7  medewerkers vanuit het CIT aan UOCGMarkt BV per 1 mei 2016. 

2. Werkplekondersteuning 
3. Facilitaire zaken 
4. Systeembeheer, serverhosting, storage, back-up en firewall 
5. Intellectueel eigendom 

 
Detachering medewerkers 
Vanuit het CIT zullen 7 medewerkers worden gedetacheerd bij de UOCGMarket BV. Dit betreffen 
medewerkers die reeds binnen het CIT betrokken zijn bij de dienstverlening aan UOCGMarket BV binnen de 
afdelingen Educational Support & Innovation en Applicatie Ontwikkeling.  
 
Deze medewerkers worden tegen werkelijke personeelslasten met een opslag van 2% voor overige 
personeelsgebonden kosten doorbelast. Een gespecificeerd overzicht van de detacheringen en de kosten treft 
u aan in bijlage 1.  
 
Daarnaast heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om de gedetacheerde medewerkers een aanbod te doen 
om in dienst te treden bij UOCGMarket BV. 
 
Ziekte 
Gemaakte kosten die betrekking hebben op het ziek zijn van de gedetacheerde  medewerker zijn gedurende 
de eerste zes weken voor risico van de opdrachtgever. Het CIT zal deze eerste zes weken de geldende SPL 
lasten dan ook doorberekenen aan de Opdrachtgever. Daarna ligt het risico bij de Opdrachtnemer.  
Opdrachtgever  betaald een vergoeding van 1,41% over de salarislasten als dekking voor ziektekosten. 
 
Vakantie 
Gedurende vakanties van de medewerker zal het CIT de werkelijke salarislasten inclusief opslag in rekening 
blijven brengen. 
 
Werkplekondersteuning 
Onder werkplekondersteuning vallen de kosten voor kantoorinrichting, beschikbaarheid en support van de 
managed of user managed UWP’s en overige werkplekkosten voor de 6 gedetacheerde medewerkers. De 
kosten voor aanschaf van PC’s, laptops e.d. zijn geen onderdeel van deze doorbelasting en worden apart 
doorberekend.  
Het standaard CIT tarief voor werkplekondersteuning bedraagt € - per jaar per werkplek. 
Op deze dienstverlening zijn onderstaande service levels van toepassing. 
 
Facilitaire zaken 
UOCGMarket BV is gevestigd in het Mercator gebouw van de RUG op het Zernikecomplex. UOCGMarket BV 
maakt gebruikt van 7 kamers die gedeeld worden met medewerkers van de RUG. Voor huurkosten is een 
afspraak gemaakt tussen UOCGMarket BV en VGI.  
 
 
 



 

Systeembeheer, serverhosting, storage, back-up, firewall en licenties 
Voor UOCGMarket BV is een Progress omgeving ingericht op het ESX servercluster van het CIT. In bijlage 3 
treft u een specificatie aan van de omgeving zoals die op dit moment door het CIT wordt beheerd. De bijlage 
betreft een overzicht van de servers die Progress in de eindsituatie zou willen hebben om Progress geheel 
virtueel te kunnen draaien op onze ESX omgeving. 
  
Het CIT voorziet de servers voorlopig van de benodigde Windows server en Windows MSSQL licenties. 
Daarnaast levert het CIT de Opdrachtgever voorlopig nog een MSDN-AA licentie. Het CIT gebruikt hiervoor 
zogenaamde Surf licenties die onder educatieve voorwaarden zijn aangeschaft. UOCGMarket is 100% 
eigendom van de RUG en in die hoedanigheid wordt gebruik gemaakt van de Surf licenties. Tevens zijn de 
gedetacheerde medewerkers nog in dienst van de RUG.  Zodra het gebruik van deze educatieve licenties niet 
meer is toegestaan (bijvoorbeeld bij overname van UOCGMarket BV door een marktpartij), zal de 
Opdrachtgever zelf reguliere licenties (laten) aanschaffen.   
 
Het aantal en de kosten van deze licenties zijn gespecificeerd in bijlage 1. Licenties worden op basis van 
werkelijke kosten doorberekend. 
 
De beschrijving van de diensten systeembeheer, serverhosting, storage en back-up die het CIT levert voor het 
beheer van de Progress omgeving treft u aan in de bijlagen 4.  
 
Voor de specificatie van de inrichting van de 3 zogenaamde bubles (productie- acceptatie en test1 omgeving) 
en het aantal in beheer zijnde (ESX) servers met geheugen en dataopslag verwijzen we naar bijlage 1 en 3. In 
deze bijlagen zijn tevens de omvang en de tarieven van de beheerde omgevingen veremeld. Daarnaast wordt 
gebruikt gemaakt van database storage en bulk storage. Per kwartaal zal het CIT Opdrachtegever rapporteren 
over de aantallen in gebruik zijnde servers met bijbehorende aantallen geheugen en dataopslag. Tevens zal 
het CIT per kwartaal de eventuele wijzigingen in rekening brengen of crediteren.  
 
Tevens maakt UOCGMarket BV gebruik van een firewall omgevingen met servers die door de Opdrachtgever 
zelf worden beheerd. Toegang tot de zogenaamde systeem bubbles wordt verleend middels door het CIT 
beheerde VPN servers. 
 
De kosten voor systeembeheer zijn onderdeel van de tarieven voor serverhosting, storage en back-up. 
Mogelijk dat het CIT voor deze omgeving meer beheerwerkzaamheden moet verrichten dan standaard in de 
genoemde tarieven is meegenomen. In geval van bijvoorbeeld een calamiteit zal het CIT fors meer 
inspanning dienen te leveren. Het CIT zal daarvoor een urenverantwoording bijhouden. De omvang van 
beheer zal in de overleggen met de Opdrachtgever worden besproken en als blijkt dat deze omvang 
significant afwijkt van de standaard omvang, dan zullen aanvullende afspraken met de opdrachtgever over de 
omvang van beheer worden gemaakt. 
 
Intellectueel eigendom (IP) 
Om UOCGMarket b.v. een aantrekkelijke partner te maken voor mogelijk partners stellen we voor het 
intellectueel eigendom van een aantal producten over te dragen aan de b.v.. Zo is duidelijk wat een markt 
partij kan kopen en waar ze in investeert. De RUG houdt voorlopig als 100% aandeelhouder zeggenschap 
over het IP. Wanneer er een marktpartner gevonden is en de onderhandelingen over deelname in of verkoop 
van de b.v. starten zal blijken wat de marktwaarde van de IP is. De overdracht van de IP aan UOCGMarket 
BV zal in een apart contract worden vastgelegd. 
 
Service levels 

Storingen, incidenten, problemen: 
Voor storingen tijdens kantooruren kan contact worden opgenomen met de Servicedesk (tel. 3232, e-mail 
citservicedesk@rug.nl. De in bijlage 2 genoemde contactpersonen van de Opdrachtgever kunnen tijdens 
kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) voor het melden van incidenten en storingen ten aanzien van de 
database- en serveromgeving ook contact opnemen met de in bijlage 2 vermelde CIT-contactpersonen.  
 
De reactietijd (terugkoppeling aan de melder) op gemelde incidenten zal binnen kantooruren niet langer zijn 
dan vier werkuren en het CIT zal binnen maximaal 1 werkdag een aanvang maken met het oplossen van het 
gemelde incident. Afhankelijk van de impact van de storing zal in overleg met de Opdrachtgever worden 
bepaald of buiten kantooruren verder wordt gegaan met het oplossen van de verstoring. 

mailto:citservicedesk@rug.nl


 

 
 
Calamiteiten (met een grote impact) 
In geval van calamiteiten treedt de calamiteitenprocedure van het CIT in werking. Deze treedt in werking bij 
een storing met grote impact voor medewerkers en studenten wanneer niet met zekerheid is te zeggen dat het 
probleem binnen een dagdeel hersteld kan worden. Te denken valt daarbij aan een langdurige uitval van core 
systemen van de RUG en van bij de RUG in beheer zijnde systemen van de Opdrachtgever. Het in werking 
treden van de calamiteitenprocedure houdt in dat er een calamiteitenteam onder leiding van de directie van 
het CIT wordt gevormd die verantwoordelijk is voor de afhandeling van en de communicatie rondom de 
calamiteit. 
 
Ondersteuning buiten kantooruren: 
Het systeem voor de dienst serverhosting wordt (buiten kantooruren) door het CIT gemonitord en valt onder 
de consignatiedienst van het CIT. In geval van storingen buiten kantooruren zal het CIT de procedures voor 
de consignatiedienst onmiddellijk in werking zetten, waarmee wordt gestart met het oplossen van de storing.  
V.w.b. het melden van storingen buiten kantooruren kan door de contactpersonen van de Opdrachtgever 
(bijlage 2) contact worden opgenomen met de Centrale Meldkamer van de RUG. 
 
Voor wat betreft storingen aan de databases en applicaties, levert het CIT buiten kantooruren geen 
ondersteuning. Storingen zullen de eerst volgende werkdag of in overleg met de Opdrachtgever buiten 
kantooruren op basis van best effort worden opgepakt.  
 

   Wijzigingen: 

 Wijzigingsverzoeken worden in onderling overleg tussen de Contactpersoon van de Opdrachtgever en 
het CIT nader uitgewerkt, ingepland en doorgevoerd. Dit betreft ook verzoeken tot installatie van 
updates van de applicatie. 

 Wijzigingen, mits niet met grote impact, hebben een doorlooptijd voor het uitvoeren hiervan, van niet 
meer dan 5 werkdagen.  

 Grote updates (versiewijzigingen) en aanpassingen worden opgenomen in het change management van 
het CIT. Hierin wordt in overleg met de Opdrachtgever o.a. een planning vastgesteld voor het uitvoeren 
van de wijziging.  

 In geval van een “urgent change” zal de uitvoering in overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld.  

 Indien aan een voorgestelde wijziging extra kosten zijn verbonden, ontvangt de Opdrachtgever hiervoor 
een aanvullende offerte van het CIT. 

 De beheerders van de Opdrachtgever zijn geabonneerd op de changelijst van het CIT. 
 
Back-up: 
De diensten serverhosting, databasebeheer zijn gekoppeld aan het back-up systeem van het CIT. Het CIT 
maakt dagelijks een back-up van alle directories, aanwezig op de servers. Tevens wordt er dagelijks een back-
up gemaakt van de databases waar de genoemde applicaties haar data opslaan. 
 
Onderhoudsvensters: 

 kortdurend onderhoud, na goedkeuring door de Opdrachtgever, op maandag- en woensdagochtend van 
6.00 - 8.00 uur, minimaal 3 dagen van tevoren aangekondigd; 

 langdurend onderhoud, minimaal 2 weken van te voren aangekondigd en gepland in overleg met de 

contactpersonen van de Opdrachtgever. 

 De beheerders van de Opdrachtgever zijn geabonneerd op de changelijst van het CIT. 
 
Looptijd 
De ingangsdatum van deze overeenkomst is 01-07-2016. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en 
stilzwijgend verlengd. Specifieke diensten kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 
van 3 maanden. Onder speciale omstandigheden kan de overeenkomst worden ontbonden. In overleg met de 
Opdrachtgever een beëindigingstraject worden afgesproken.  
 
Overleg 
De kwaliteit van dienstverlening wordt 2 x per jaar in een voortgangsoverleg besproken door de 
contactpersonen van de opdrachtgever en opdrachtnemer. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de 
contactpersonen. 



 

 
Kosten en facturatie 
Het overzicht van de IT-diensten die de UOCGMarket BV per 1 mei 2016 van het CIT afneemt treft u aan in 
de bijlage 1.  
 
De in de bijlage genoemde (voorschot) tarieven zijn exclusief BTW. Facturering van deze specifieke diensten 
zal maandelijks digitaal geschieden onder vermelding van ons contractnummer 2016-0011. Facturering zal 
maandelijks plaatsvinden o.b.v. 1/12 van het jaarbedrag.  
 
Mogelijk zal jaarlijks een indexatie van de tarieven plaatsvinden en de kosten van de detacheringen zullen 
worden aangepast bij wijzigingen van de cao-VNSU. 
 

Algemene bepalingen, begrippen en beveiliging 

Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene bepalingen en begrippen van het CIT van toepassing 
(bijlage 5). 
Tevens zijn met betrekking tot de beveiliging de security policies van de RUG van toepassing op deze 
overeenkomst, deze zijn ook separaat bijgevoegd (bijlage 5).  
 
Overige voorwaarden 

 Het CIT is alleen aansprakelijk voor de directe schade aan de in beheer gegeven programmatuur indien 
de schade voortvloeit uit nalatig gedrag van het CIT. Het CIT is niet aansprakelijk voor de (gevolg-
)schade die geleden wordt voortvloeiend uit het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de bij het CIT in 
beheer gegeven applicatie. 

 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van evenyuele eigen apparatuur en de 
aanschaf van eventuele onderhouds- en licentiecontracten (behalve de in bijlage 1 genoemde licenties).  

 De kosten die het CIT moet maken voor upgrading van hard- en software t.b.v. de systemen van de 
Opdrachtgever en alle apparatuur die voor de Opdrachtgever van belang is zullen aan de Opdrachtgever 
worden voorgelegd en bij een akkoord worden doorberekend  

 Onderhoud aan de genoemde systemen zal alleen uitgevoerd worden in overleg met de contactpersoon 
van de Opdrachtgever. Daarbij zal er vooraf overleg met de contactpersoon worden gevoerd als een 
onderhoudsverzoek meer dan vier uur werk met zich mee zal brengen. 

 De in rekening te brengen kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd met een betalingstermijn 

van 30 dagen. 

 Het CIT kan pas van start gaan als de werkzaamheden zijn uitgekristalliseerd. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid om deze helder te krijgen. 

 Bij onderlinge afhankelijkheid kan het CIT niet in gebreke worden gesteld wanneer andere door 
UOCGMarket BV ingehuurde partners voor het CIT essentiële producten niet tijdig hebben geleverd. 

 
Buiten de scope van de DVO vallen: 
Nieuwe functionele wensen en uitbreidingen: deze dienen door de Opdrachtgever via een separaat project of 
offertetraject uitgevoerd worden, waarna ze aan de DVO kunnen worden toegevoegd zodra ze door het CIT in 
beheer worden genomen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verder nog vragen hebben ten 
aanzien van onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 

 
Algemeen Directeur a.i. 
Centrum voor Informatie Technologie 
 
 
 



 

 

Voor akkoord: UOCGMarket BV 

Datum: 
 
 
 
 
J. Batteram 
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1. Overzicht en kosten dienstverlening 2016 
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3. Overzicht server en database omgeving Progress t.b.v. UOCGMarket BV 
4. Dienstbeschrijvingen systeembeheer, serverhosting, storage en back-up 
5. Algemene bepalingen, begrippenlijst en AUP 



 

Bijlage 1: Overzicht dienstverlening en kosten 2016. 
 

ICT dienstverlening, CIT contractnummer 2016-0011 

(Geschatte) kosten van de diensten  

Dienst 

 

CIT 

dienst 

nr 

Omschrijving Tarief (2016) Volume *(Geschatte) 

jaarlijkse 
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Detachering  
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6 x 

 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

€      4 ,-  

incl. 2% opslag en 

1,41% ziekterisico 

 

 

 

 

 

 

Serverhosting S2111 
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Licenties* B0220   

  

 

  

€  

 

 

 

 

 

 

 

€  

 

 

 

Licenties** B0220   €  voor 2 

jaar? 

 

 

€  

 

Storage S2151 

 

 

S2155 

  

  

  

  

  

  

€  

 

€   

 €   
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€  

€ - 

€ - 

 

€  

Back-up S4151   

  

  

  

€  

 

€   

 

€   

 

 

 

 

 

 

€  

 

 

 

 

 

Systeembeheer S5021  Additioneel beheer Progress 

omgeving 

€ - per 

jaar per fte. 

PM PM 

Werkplek-

ondersteuning 

G1121  Werkplekonderstuning € - per 

werkplek per 

jaar 

€  € ,- 

Progress bijdrage UOCGMarket in 2016 €  

O.b.v. werkelijke kosten, doorbelasting maandelijks 1/12 deel* 
O.b.v. werkelijke kosten, doorbelasting eenmalig** 

Bijlage 2: Overzicht contactpersonen dienstverlening UOCGMarket BV 
 
UOCGMarket BV 



 

 
Contactpersoon: Jan Batteram, tel. 050-363 3638, e-mail 
j.batteram@progressonderwijs.nl 
 
Contactpersoon voor het melden van storingen en incidenten aan het CIT: 

- 1e persoon:  support@progressnet.nl 
- 2e persoon:  tel.   

 
CIT 
Beheer en ondersteuning t.b.v. Progess UOCGMarket: 
 
De service windows:   
maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.  
 
CIT-Servicedesk, tel. 050-363 3232, e-mail citservicedesk@rug.nl 
Buiten Kantooruren in noodgevallen: Centrale Meldkamer RUG: Tel. 050-363 5520 
 
De openingstijden van de Servicedesk zijn:  
maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.  
http://www.rug.nl/cit/servicedesk/index 
 
Detacheringen: 
Algemeen Directeur a.i. CIT: 
H.H.J. Wind, tel. 050-3639200, e-mail h.h.j.wind@rug.nl 
 
Technisch beheer servers, databases, storage, back-up en firewall 
Afdelingshoofd SI:  
1e contactpersoon:   
2e contactpersoon:   
3e contactpersoon:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cases@uocg.fogbugz.com
mailto:citservicedesk@rug.nl


 

Bijlage 3: Overzicht serveromgeving Progress t.b.v. UOCGMarket BV 
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Toekomstig  Gewenste Situatie     

Buble -Test2 Operating system Memory SystemDisk DatabaseDisk BulkDisk 

      

      
      

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

Test3 Operating system Memory SystemDisk DatabaseDisk BulkDisk 
      

      

      

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

Test4 Operating system Memory SystemDisk DatabaseDisk BulkDisk 

      

      
      

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    



 

  
 

    

  
 

    

Ontwikkel Operating system Memory SystemDisk DatabaseDisk BulkDisk 
      

      

      

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 



 

Bijlage 4a: Dienstbeschrijving CIT – Serverhosting, systeembeheer 
 

Systeembeheer en Server hosting 
 
Functionaliteit 

Virtuele server 

hosting 

 De dienst Virtuele Server Hosting voorziet in het  beschikbaar 
stellen en operationeel beheren van hardware waarop in opdracht 
van derden, onafhankelijk meerdere systemen virtueel geshared 
gehost worden. Door op deze hardware verschillende omgevingen 
te creëren biedt de dienst de mogelijkheid om systemen te hosten 
waarbij de kosten van de hardware, beheer en energieverbruik door 
het gedeeld gebruik worden gereduceerd. 

 De standaard configuratie is een hoog beschikbare virtuele server 
met 1 GB geheugen, incl. 60 GB storage en Backup, VM-ware 
licentie, koeling en energie. 

 Het geheugen van zowel de hoog beschikbare als de 
enkelvoudige servers is tegen het geldende tarief uit te 
breiden, mocht dit noodzakelijk zijn. 

 Er kan worden gekozen uit een hoog of laag beschikbare virtuele 
server. Het verschil is dat de hoog beschikbare server direct weer 
beschikbaar is na uitval van (onderliggende) systemen. Zie 
Varianten. 

 Standaard Systeem beheer is volgens level 1. (Zie Systeem beheer) 

 
Varianten 

Hoog beschikbare  

server 

De standaard configuratie is een hoog beschikbare virtuele server 
met 1 GB geheugen, incl. storage en back-up, VMware licentie, 
koeling en energie. Een dergelijke server wordt op een zodanige wijze 
geconfigureerd dat deze, na het uitvallen van één van de locaties 
waar de omgeving draait, prioriteit krijgt bij het weer beschikbaar 
maken op één van de twee andere locaties. Hoog beschikbare servers 
zijn bedoeld voor bedrijfskritische applicaties of die in een productie 
omgeving. 

Enkelvoudig 

uitgevoerde server 

Deze server wordt enkelvoudig ingericht, bv. voor permanente test of 
ontwikkeldoeleinden. Bij het uitvallen van de locatie waar deze 
server draait heeft een dergelijke server geen prioriteit bij het over 
gaan naar één van de andere twee locaties. De hersteltijd na uitval 
van zo’n systeem is dus onbepaald.  

Testserver  Voor test doeleinden stelt het CIT voor maximaal 3 maanden  een 
laag beschikbare server beschikbaar tegen een apart tarief. 

 Het geheugen is vrij te gebruiken tot een maximum van 4 GB. 

 Na afloop van de 3 maanden moet er door de afnemer een contract 
worden afgesloten voor de voortzetting van de dienst. 

 
Standaard Diensten 

Housing  De hardware is geplaatst in de twee Rekenhallen van het CIT. Dit 
zijn geklimatiseerde en beveiligde ruimtes met een no-break en een 
noodstroomvoorziening. Zie Dienst Housing. 

Storage  De standaard dienst  is inclusief 60 GB high end storage. 

 Opslag > 60 GB wordt in rekening gebracht. 

Backup en restore  Elke nacht wordt een incremental backup gemaakt. 

 Afnemers kunnen aangeven welke backups nodig zijn van hun 
databestanden. Zie Dienst Backup-en Restore. 

Systeem beheer  Het operationeel beheer van het besturingssysteem wordt 
uitgevoerd volgens level 1 en omvat: 

1. Plaatsen van een systeem in de CIT-computerruimte,  
aansluiten op het RUGnet en operationeel beheer van het 
besturingssysteem (dagelijkse activiteiten m.b.t. 
continuïteit). 

 
 In overleg met de afnemer en tegen meerprijs kan ook het beheer 

van de middleware en applicatieprogrammatuur volgens de levels 2 
of 3 worden uitgevoerd: 



 

 
                        2.      Level 1 + incidentbeheer en probleembeheer volgens zg.     

Storingsdienst level 2. 

 
3. Level 2 + wijzigingsbeheer (inclusief definiëren, plannen, 

bouwen, testen, implementeren van wijzigingen) en 
release management (distributie van 
apparatuur/programmatuur, inclusief samenstellen, 
testen en opslag) 

 
 Het CIT levert geen functioneel applicatiebeheer op systemen van                

derden, mits daar aanvullende afspraken over zijn gemaakt. 

Storingsdienst  Het systeem voor de dienst serverhosting wordt (buiten 

kantooruren) door het CIT gemonitord en valt onder de 

consignatiedienst van het CIT. In geval van storingen buiten 

kantooruren zal het CIT de procedures voor de consignatiedienst 

onmiddellijk in werking zetten, waarmee wordt gestart met het 

oplossen van de storing.  

Licenties voor 

applicaties 

 Afhankelijk van de geinstalleerde applicatie(s) worden aan de 
afnemer jaarlijks licentiekosten in rekening gebracht. 

Vast netwerk  De systemen worden aangesloten op RUGnet, het netwerk van de 
universiteit, dat onderdeel uitmaakt van het landelijke SURFnet en 
toegang geeft tot het internet. 

 Systemen kunnen worden opgenomen in een afgeschermde 
netwerkomgeving. Hierover worden aparte afspraken met de 
afnemer gemaakt. 

Security  Het RUG-net wordt  bewaakt op oneigenlijk gebruik. 

 Alle systemen worden bewaakt, de rekenhallen hebben hiervoor 
extra voorzieningen. 

Acceptable Use 

Policy 

 Voor deze dienst geldt de AUP, zie 
         http://www.rug.nl/cit/security/aup/index 

 
Bijlage 4b: Dienstbeschrijving CIT – Storage en backup 

 

Storage  
 
Functionaliteit 

Data opslag  Om (grootschalige) opslag van computer bestanden mogelijk te maken, 
beschikt de RUG over grote storage systemen. Servers  (bv. die van de 
UWP) worden via een apart netwerk, een Storage Area Network (SAN), 
met deze opslag systemen gekoppeld. De servers die via een 
glasvezelbekabeling zijn aangesloten, beschikken hiermee over een groot, 
snel  en schaalbare storage faciliteit. Deze bestanden worden dagelijks 
gebackupt, zie Dienst Backup-en Restore 

 
Varianten 

High end opslag 

(met mirroring) 

 State of the Art hardware voor hoge performance en betrouwbaarheid. 
De UWP maakt gebruik van deze opslag. 

Low end opslag 

(zonder 

mirroring) 

 Low cost storage als “high-end” storage niet nodig is. 

Backup  High end heeeft standaard een backup, Low end op verzoek. 

Maatwerk   Afnemers kunnen eigen storagesystemen  plaatsen bij het CIT. 

 
Standaard Diensten 

High End 

storage met 

mirroring 

 Voor opslag van bestanden, met hoogste betrouwbaarheidsniveau 

High end zonder 

mirroring 

 Op aanvraag kan High End storage zonder mirroring wordt geleverd. 



 

High End 

storage 

 Is beschikbaar bij de systemen die worden afgenomen via de dienst 
Systeembeheer 

Low End storage  Is beschikbaar voor opslag van niet kritische data  

Eigen storage 

(maatwerk) 

 Afnemers  van de dienst Systeembeheer kunnen eigen dataopslag 
koppelen aan de afgenomen systemen. 

Mirroring  Opslag kan betrouwbaar worden uitgevoerd dmv mirroring, de datafiles 
wordt permanent gekopieerd naar een tweede omgeving zodat in het 
geval van uitval van het primaire systeem de datafiles binnen zeer korte 
tijd weer beschikbaar zijn. 

Backup en 

Restore 

 Elke nacht worden de bestanden (behalve de bestanden op de “Scratch 
drive”) incremental gebackupt. 

 Standaard wordt gebackupt met de Tivoli backupserver. Zie dienst 
Backup-en Restore. 

 

Backup-en restore 
 
Functionaliteit 
Data backup-en 

restore 

 Het CIT biedt backup-en restore-mogelijkheden van files op centrale 
servers naar een centraal opgestelde backup-server met een daaraan 
gekoppelde tape-robot. De backup-server is buiten de CIT-Rekenhal 
geplaatst in een geklimatiseerde ruimte met no-break voorziening.  

 
Varianten 
Backup  De backup-server maakt, samen met de op de server van de afnemer 

geinstalleerde backup-client, de eerste keer een volledige kopie van 
alle files van de server. Vervolgens worden iedere dag alle 
veranderde files gekopieerd (incremental backups). Het backup-
proces wordt dagelijks van 20.00-07.00 uur volledig automatisch 
uitgevoerd. 

 
 Maximale dataloss tijd is 24 uur. 

 
 De backup policy kan per domein volgens de volgende parameters 

worden ingesteld: 

- Version exist:  Het maximum aantal backup-versies per file. 

- Data retain extra versions: De maximum bewaartijd van oudere    

files. 

                 - Version data deleted:  

                    Het maximale aantal backup-versies van een  verwijderde file.                                                                                                                          

                 - Days retain only versions:  

De maximum bewaartijd van de laatste backupversie van een 

verwijderde file.     

                

In de specifieke offerte worden bovenstaande parameters 

vastgelegd.  

                 Er kunnen meerdere parametersets worden gedefinieerd. 

 

 
 
 
Bijlage 5: Separaat bijgevoegd - Algemene bepalingen, begrippenlijst en AUP RUG. 
 




