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Servicediensten

Service is een belangrijk onderdeel 

van onze dienstverlening. Want goede 

service zorgt voor optimale continuïteit 

van de software, beperkt de risico’s 

op onvoorziene omstandigheden en 

bespaart kosten wanneer incidenten 

voorkómen, in plaats van opgelost 

worden.

In onze aanpak gaan we uit van de volgende 
principes:

•  BCT lost op 
Wij zorgen voor optimaal werkende software 
zodat u onbezorgd uw werk kunt doen.

•  BCT informeert 
Wij communiceren helder en proactief over 
afspraken en servicemeldingen.

•  BCT is bereikbaar 
Wij staan altijd voor u klaar en luisteren naar 
uw wensen en behoeften.

•  BCT zet de klant centraal 
Wij gaan voor 100% tevreden gebruikers.
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Servicepakketten

Software voor informatiemanagement 

is steeds vaker bedrijfskritisch binnen 

organisaties. Het gezond houden van 

deze applicaties is daarom steeds 

belangrijker, maar tegelijkertijd ook 

een steeds grotere uitdaging. Als 

technisch beheerder dien je tegen-

woordig het hoofd te kunnen bieden 

aan de exponentiële ontwikkeling van 

nieuwe technologieën, toenemende 

cyber criminaliteit, veeleisende eind-

gebruikers, een toegenomen update-

frequentie en zoveel meer.

Servicepakketten

Om u te ontzorgen van het technisch beheer en 
u te helpen het maximale uit onze software te 
halen, hebben we servicepakketten ontwikkeld 
die verder gaan dan de bekende serviceniveaus 
(SLA’s). 

Inbegrepen in alle pakketten zijn het technisch 
beheer en de online monitoring van de servers. 
Bij de uitgebreidere pakketten zijn bijvoorbeeld 
ook updateservices en servicemanagement  
inbegrepen. Op de volgende pagina’s treft u 
meer details over onze servicepakketten.
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Essential

Servicepakketten

Enterprise
Professional en…

Professional
Essential en…

   Servicelevel basis

   Continuïteitsmanage-
ment van één omgeving

   Live monitoring van  
beschikbaarheid

   Trendanalyse gebruik  
en schaalbaarheid

   Maandelijks overzicht  
in continuïteit

   Servicelevel plus incl.  
DAP & serviceoverleg

   Live monitoring van  
performance en  
integraties

   Monitoring van standard 
integraties

   Installatie van één UCR 
per jaar in test- en  
productie

   Vast aanspreekpunt bij 
de servicedesk

   Servicelevel extra incl.  
DAP & serviceoverleg

   SPOC naar integratie-
partners

   Operational level  
agreement

   Installatie UCR’s in  
test- en productie,  
aantal naar behoefte

   OTAP – ondersteuning

Servicelevels

Wij bieden drie serviceniveaus (SLA’s) aan, afhankelijk van het servicepakket dat u kiest. Ook voor de 
cloud hebben wij twee serviceniveaus, te weten BCT Cloud Basis en BCT Cloud Plus. Deze niveaus zijn 
vergelijkbaar met respectievelijk SLA ‘BCT Plus’ en SLA ‘BCT Extra’.

In de Service Level Agreement (SLA) staan de bindende afspraken over de kwaliteitsparameters van 
de dienstverlening en rapportage daarvan. We leggen de scope van de service vast, hoe we omgaan 
met wijzigingsaanvragen, procedures voor escalaties en klachten en de verantwoordelijkheden van u 
als opdrachtgever en van BCT als leverancier. Op deze manier is het altijd helder wat u van ons kunt 
verwachten.

De voordelen

• Reactieve service (incident melden) wordt proactieve oplossing (incident wordt voortijdig 
opgelost)

• Controle over eigen data maar geen zorgen over technisch beheer

• Beter inzicht in continuïteit, performance en trends

• ICT afdeling / beheerders kunnen focussen op primaire taken

Servicelevels

   BCT Basis 
Standaard goede service voor elke organisatie met een gebruiksrechtovereenkomst.

   BCT Plus 
Ideaal voor organisaties die onze software inzetten ter ondersteuning van primaire werkprocessen, 
door proces- en zaakgericht te werken.

   BCT Extra 
De juiste keuze voor organi sa ties met een complexe infor ma tiehuishouding en een groot aantal 
interne en externe gebruikersgroepen.
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Onderdelen servicepakketten

De Servicepakketten bestaan naast een SLA onder andere uit:

Ontzorging van tech-
nisch applicatiebeheer

Het in stand houden 
van de beschikbaar-
heid en het technisch 
functioneren van 
bedrijfsapplicaties en 
gegevensverzamelin-
gen. Wij zorgen voor 
het technisch beheer 
van BCT-applicaties 
naar aanleiding van 
geconstateerde of 
dreigende verstoringen 
of veranderende tech-
nische- of functionele 
eisen.

Online monitoring van 
uw servers

We monitoren de 
servers waarop onze 
software draait, online 
en real time, vanuit 
onze monitoring-
centrale. Daardoor 
kunnen we niet alleen 
sneller reageren bij 
incidenten, maar vaak 
ook al problemen zien 
aankomen en cor-
rigeren voordat ze de 
gebruikers bereiken. 
Monitoring is altijd een 
onderdeel van de tech-
nische beheerdienst.

Vast aanspreekpunt 
Servicedesk

U krijgt een Service 
Engineer aangewezen 
voor uw organisa-
tie. Hij is de spil en 
coördinator in de 
afhandeling van uw 
servicemeldingen in de 
productieomgeving. Bij 
grote organisaties of 
complexe implemen-
taties zorgt uw vaste 
aanspreekpunt voor 
meer rust, efficiëntie 
en een vermindering 
van de beheerrisico’s.

Updateservices

Regelmatig worden 
updates uitgebracht 
van onze software.  
Wij kunnen die updates 
voor u installeren in 
zowel de acceptatie- 
als de productieomge-
ving, op het tijdstip dat 
u uitkomt.

Essential Professional Enterprise

Responstijden
Servicewindow werkdagen 8.00-17.30 uur
Servicewindow werkdagen 8.00-21.00 uur – optioneel optioneel
Responstijden / normen (SLA niveau) basis plus extra

Wijzigingenbeheer
Installatie UCR
 aantal – 1 per jaar 2 per jaar
 tijdstip acceptatie
  productie

–
–

9.00 -17.00 uur 
17.00 -20.00 uur

9.00 -17.00 uur 
17.00 -20.00 uur

OTAP – –

Technisch beheer
Online monitoring
 inventarisatie start remote remote / locatie remote / locatie
 aantal servers maximaal 5 5 

meerprijs extra
5 OTAP of 10 AP

 beschikbaarheid
 performance –
 integraties beschikbaarheid – standaard standaard
 database progress progress progress
Onderhoud door engineer 1x per maand 1x per 2 weken wekelijks

Servicemanagement
Online SLA rapportages – maandelijks maandelijks
Vast aanspreekpunt Servicedesk –
Servicemanagement overleg – kwartaal kwartaal
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CONTINUÏTEIT MAATREGELEN OM ONGESTOORD DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN

Onderhoud en onder
steuning 

BCT levert na installatie van een release onderhoud en ondersteuning conform het  
releasebeleid in de vorm van updates. De installatie van updates is een vast onderdeel 
van de servicepakketten Professional en Enterprise

Preventief onderhoud Preventief onderhoud voorkomt defecten of foutsituaties. Preventief onderhoud komt tot 
stand door structurele tests van de software door BCT, maar ook het cumulatief opnemen 
en beschikbaar stellen van alle correcties in releases en updates.

Vernieuwend onderhoud In updates en releases vindt tevens vernieuwend onderhoud plaats. Hieronder verstaan 
we verbetering van de kwaliteit, uitbreiding van functionaliteit, het vereenvoudigen van 
functioneel beheer en het voldoen van de programmatuur aan nieuwe technische eisen.

Continue monitoring Alle servers met BCT software worden 24/7 gemonitord door monitoring software. 
Tientallen technische onderdelen van de BCT software worden nauwkeurig in de gaten 
gehouden waardoor we precies weten hoe deze zich gedragen. Ook relevante delen van 
logbestanden worden gevolgd. 

Preventief technisch beheer Door de monitoring van alle BCT softwarecomponenten kunnen problemen sneller  
opgespoord en opgelost worden. Door de analyse van logbestanden en technische  
informatie kunnen bepaalde toekomstige problemen zelfs voorkomen worden,  
waar door eindgebruikers geen enkele hinder ondervinden.

Correctief technisch beheer Op regelmatige basis en wanneer het nodig is maken onze technische engineers  
verbinding met de servers om de monitoring te controleren en noodzakelijke aanpas-
singen door te voeren. Daarnaast stellen ze adviezen op voor technische aanpassingen  
of uitbreidingen binnen IT omgeving van de organisatie waarmee de BCT software ook  
in de toekomst probleemloos draait. 

Serviceoverleg, Dossier 
Afspraken en Procedures 
(DAP)

Vanaf servicepakket Professional maken een regulier serviceoverleg en Dossier  
Afspraken en Procedures (DAP) onderdeel uit van de dienstverlening. In het service-
overleg worden de rapportages en beleving van de afgelopen periode besproken en 
bepaald of er aanpassingen nodig zijn voor de volgende periode. In het DAP worden 
detailprocessen rondom incident- en wijzigingenbeheer alsmede communicatie matrices 
voor alle betrokken partijen vastgelegd. 

Single Point of Contact, 
Operational Level  
Agreement

In het DAP of in een apart Operational Level Agreement (OLA) kunnen afspraken met 
derde partijen (leveranciers) worden vastgelegd over het melden van incidenten,  
wijzi gingen en het nakomen van Serviceafspraken. 

Opzeggen per maand Servicepakketten worden voor een jaar afgesloten en maandelijks gefactureerd.  
Na het eerste jaar kan maandelijks worden opgezegd. 

Escrow BCT heeft een Escrow-overeenkomst met Escrow4All, die ervoor zorgt dat de broncode 
van de BCT-software wordt overgedragen aan de klant indien BCT de continuïteit niet 
meer kan borgen (bijvoorbeeld in geval van faillissement).

INCIDENTMANAGEMENT HET BEHANDELEN VAN ONGEPLANDE ONDERBREKINGEN VAN HET NORMALE  
PRODUCTIEPROCES 

Toegang tot Servicedesk  
en Serviceportaal en  
BCT Community

De BCT Servicedesk is het loket voor alle vragen, wensen en problemen met betrekking 
tot de oplossingen van BCT in de beheerfase. In het online Serviceportaal kunnen klanten 
24/7 hun meldingen toevoegen, raadplegen, wijzigen en zien wat de status is. Ook even-
tuele service rapportages verschijnen in een klantspecifieke omgeving. Bovendien voorziet 
het Service portaal in een uitgebreide kennisbank met handleidingen, antwoorden op 
servicevragen, softwaredownloads en de BCT Community. 

Servicewindow Uren waarin minimaal de 1e lijns Servicedesk bereikbaar is en waarin correctief technisch 
beheer wordt uitgevoerd.   
Incidentele vermindering van de bereikbaarheid wordt vooraf gemeld op het Service-
portaal.

Ondersteuning op afstand Indien nodig maakt de BCT Servicedesk gebruik van remote support. Hiermee kunnen wij  
meekijken op het systeem van de eindgebruiker of het systeem overnemen ten behoeven 
van tests en analyse (alleen na uitdrukkelijke toestemming). 
Speciale BCT engineers hebben ook directe VPN-toegang tot de servers die gemonitord 
worden om snel te kunnen reageren op incidenten die in de monitor verschijnen.

Correctief onderhoud Incidenten ten gevolge van bugs of fouten in de software worden hersteld en beschikbaar  
gesteld in updates. De frequentie van updates is conform het releasebeleid. De kosteloze  
installatie van een afgesproken aantal UCR’s is onderdeel van de Servicepakketten  
Professional en Enterprise

Prioriteiten op basis van 
impact op gebruikers en 
functionaliteit

De prioriteit van een incident wordt door u en BCT in overleg bepaald. Richting gevend  
zijn de impact op gebruikers (aantal) en de mate van werking van de functiona liteit  
(van geheel niet beschikbaar tot een kleine verstoring). 

Escalatieprocedure De escalatieprocedure is bedoeld om uitzonderlijke situaties met betrekking tot de 
dienst verlening op een structurele manier te behandelen. Samen met u maakt BCT  
afspraken over KPI’s, contactpersonen en verantwoordelijkheden op verschillende  
niveaus. De escalatie procedure geldt ook bij dreigende of daadwerkelijke overschrijding 
van de afgesproken serviceniveaus.

Klachtenprocedure De klachtenprocedure treedt in werking bij structurele of langdurige ontevredenheid  
over de service van of samenwerking met BCT. Samen met u stemt BCT vooraf af wie 
betrokken worden in de procedure en welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Serviceniveaus Drie afzonderlijke serviceniveaus maken onderscheid tussen de reactie- en doorloop-
tijden van verschillende onderdelen van het incidentproces. De daaruit afgeleide KPI’s 
vormen samen met de resultaten van technisch beheer de kwartaalrapportage. 
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Functioneel beheer

Wij zien het leveren van goed beheer 

als een belofte aan uw professionals 

die werken met de oplossingen van 

BCT. Wij verwachten dat ze werken 

met de oplossingen om zo maximaal bij 

te dragen aan de doelstellingen van het 

individu, de afdeling of de organisatie, 

maar dit kan alleen als we ze optimaal 

faciliteren.

Incidenten pakken we snel op, verstoringen 
analyseren we en zetten we om in een plan van 
aanpak en in het geval van vragen schuiven 
wij graag aan achter uw bureau. Great! levert 
consultants voor applicatiebeheer en functioneel 
beheer. Wij kunnen desgewenst het volledige 
beheer overnemen, de huidige beheerder onder-
steunen of incidenteel invulling geven aan het 
beheer bij tijdelijke capaciteitsproblemen.

Proactief beheer is de sleutel tot succes!

Buiten het borgen van continuïteit zien wij be-
heer als het ideale middel om continu te verbe-
teren. Wij grijpen onze opdracht dan ook aan om 
u te helpen met een groot aantal acties.

Hierbij kunt u denken aan:
•  Het verbeteren van uw inwerkprogramma voor 

nieuwe medewerkers;
•  Het maken en geven van opfriscursussen op 

thema’s die spelen;
•  Het maken van documentatie geschikt voor de 

specifieke doelgroepen;
•  Het analyseren van meldingen om vertrek-

punten te definiëren;
•  Het uitleggen van de context van de oplossin-

gen (het waarom) aan uw professionals;
•  Het analyseren van de data in de oplossingen 

om zo gebruik te verbeteren;
•  Het finetunen van uw omgeving om zo optimaal 

gebruik te maken van de mogelijkheden.
 
Voor het volledige aanbod van de diensten van 
Great! kunt u terecht op de website:  
greattoworkwith.nl
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Servicedesk & -portaal

Servicedesk

Met vragen over onze software kunt u terecht bij 
onze BCT Servicedesk. Een ervaren, deskundig 
team van professionals zorgt ervoor dat u vol-
ledige ondersteuning krijgt om het beheer van 
uw bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen. 
Onze Servicedesk is bereikbaar van 08.00u tot 
17.30u op het telefoonnummer 046-442 50 20.

Online Serviceportaal

Alle klanten van BCT hebben toegang tot het 
online Serviceportaal: support.bctsoftware.com. 
Het is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk 
platform en bevat alle communicatie omtrent 
meldingen en handige documentatie over de 
software:
 
• Het Serviceportaal zorgt voor een volledig en 

transparant overzicht van uw contact met de 
Servicedesk, inclusief de status en voortgang 
van uw meldingen! U ziet al uw meldingen bij 
elkaar, van u persoonlijk en van collega’s in 
uw organisatie. U heeft dus altijd een volledig 
overzicht;

• U beschikt over een uitgebreide en groeiende 
kennisbank waarin u antwoorden en oplossin-
gen, handleidingen en instructiefilmpjes kunt 
vinden;

• U krijgt suggesties uit de kennisbank bij het 
registreren van een nieuwe melding, waar-
door u het antwoord misschien al meteen 
vindt;

• U communiceert via het portaal direct met 
ons interne systeem. Wachten op e-mails of 
vragen naar de status van een melding hoeft 
niet meer. Alle voortgang en wijzigingen van 
de status zijn direct zichtbaar. U kunt zelfs 
chatten over uw melding;

• Ook een ‘snelle e-mail’ (verstuurd naar 
support@bctsoftware.com) of reactie op een 
notificatie wordt feilloos herkend en zichtbaar 
gekoppeld aan uw melding.

Hulp op afstand

Indien nodig maakt de servicedesk gebruik van 
remote support. Onze servicedesk medewerkers 
kunnen direct in uw systeem meekijken en het 
systeem eventueel overnemen voor analyse- en 
testdoeleinden.

18 19

https://support.bctsoftware.com
mailto:support%40bctsoftware.com?subject=


Community

De community is dé ontmoetingsplaats 

voor het delen van kennis en ervaring!

Heeft u wensen of ideeën ten aanzien van 
de software en oplossingen van BCT? Ziet u 
verbeteringen of nieuwe mogelijkheden in de be-
staande functionaliteit? Bezoek dan onze com-
munity en deel uw idee met andere gebruikers! 
De community vindt u op ons serviceportaal: 
support.bctsoftware.com.

De community…

• bevat het ideeënforum voor onze producten;

• is dé plek om van gedachten te wisselen met 
andere gebruikers

• is een bron van informatie rondom roadmaps, 
release notes, evenementen en trends & 
ontwikkelingen;

• is een afgeschermde omgeving voor speci-
fieke stakeholdersgroepen om informatie 
over de (door)ontwikkeling van onze  
producten mee te delen.
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BCT lost op
   wij zorgen voor 
optimaal werkende
   software zodat 
 u onbezorgd 
  uw werk 
    kunt doen

BCT informeert
  wij communiceren 
helder en proactief 
    over afspraken 
 en servicemeldingen

BCT is 
  bereikbaar 

 wij staan altijd 
voor u klaar en luisteren 
   naar uw wensen 
  en behoeften

BCT zet de 
 klant centraal 
  wij gaan 
   voor 100% 
 tevreden 
  gebruikers



Information creates.

BCT, handelsnaam van BCT BV  
Postbus 59, 6130 AB  Sittard, Hub Dassenplein 3, 6131 LB  Sittard
T +31 (0)46 442 45 45, E info@bctsoftware.com, I www.bctsoftware.com
Servicedesk: T +31 (0)46 442 50 20, E support@bctsoftware.com
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