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Inleiding
Dit document vormt de Service Level Agreement (“SLA”) van Zorg1 BV voor haar Zorg1
Producten.  De SLA heeft tot doel het niveau van dienstverlening en ondersteuning vast te leggen.
Dit wordt bereikt door belangrijke kenmerken te omschrijven, prestatienormen vast te stellen en de
gevolgen van het onverhoopt niet behalen van deze normen vast te leggen.

Definities
1.1

De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen kennen dezelfde definities
als in de Gebruiksovereenkomst.

Serviceniveau
1.2

De volgende elementen zijn bepalend voor het serviceniveau en worden in deze SLA
behandeld:
1.	
2.
3.
4.
5.

De afbakening van verantwoordelijkheden;
De normen voor onderhoud, herstel en doorontwikkeling;
De normen voor Klantenondersteuning;
De normen voor rapportage, en
De maatregelen bij het niet halen van het serviceniveau.
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Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van Zorg 1 BV
2.1
•
		
•

Het verrichten van onderhoud, herstel en doorontwikkeling van de Zorg1 Producten  
conform artikel 3.
Het bieden van Klantenondersteuning conform artikel 4.

Verantwoordelijkheden van de Klant
2.2

•
•

•
•
•
•

Het doorgeven van een contactpersoon die in elk geval bevoegd is tot het doen van
aanvragen voor Diensten of werkzaamheden die (extra) geld kosten.
Het minimaal eens per kwartaal aanleveren van (gepseudonimiseerde en/of
anonieme) data conform de systematiek van Zorg1 conform het Kwaliteitsdocument
en het beschikken over voor dat doeleinde geschikte computers en EPD-software,
welke voldoen aan enige compatibiliteits- dan wel minimumeisen die daaraan
kunnen worden gesteld door Zorg1 BV.
Klant dient te voldoen aan de normen en/of vereisten van het meest recente
Kwaliteitsdocument, binnen 1 maand na ontvangst daarvan door de Klant.
Het (laten) maken van back-ups van belangrijke gegevens die Klant verwerkt,
waaronder de data die Klant aan Zorg1 aanlevert, naar eigen inzicht van Klant.
Klant is verantwoordelijk voor het (indien van toepassing) juist declareren van de
behandeltrajecten in overeenstemming met de Zorg1 Programma’s en eventuele
aanvullende eisen die zorgverzekeraars daarbij hebben gesteld.
Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste benodigde klinimetrie zoals
voorgeschreven door de Zorg1 Producten.
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Normen voor onderhoud, herstel en
doorontwikkeling
Onderhoud
3.1

Proactief onderhoud is het door Zorg1 BV op eigen initiatief verbeteren van Zorg1
Producten, bijvoorbeeld voor het verhelpen van Storingen, het nader aansluiten op eisen
en wensen van de Klant en/of de door Zorg1 BV gecontracteerde zorgverzekeraars, of om
zwakheden in de beveiliging te voorkomen of te dichten.
Proactief onderhoud omvat niet het implementeren en configureren van Zorg1 Producten  
op de locatie van Klant.

•
		
•
3.2

Planning: Zorg1 BV zal proactief onderhoud verrichten wanneer Zorg1 BV daar
aanleiding toe ziet.
Kosten: De kosten voor proactief onderhoud zijn inbegrepen in de jaarlijkse
licentiekosten.

Reactief onderhoud is het door Zorg1 BV op verzoek van Klant uitgevoerde onderhoud, dit
kan worden uitgevoerd op afstand maar indien nodig ook op locatie van de Klant door
medewerkers van Zorg1 BV of door externe hulp.
Reactief onderhoud wordt uitgevoerd ten gevolge van een verzoek van de Klant.
•

Planning: De tijdstippen waarop reactief onderhoud wordt gepleegd, bepaalt Zorg1
BV ad hoc, zoveel mogelijk in overleg met Klant.
•
Kosten: Wanneer er kosten moeten worden gerekend voor reactief onderhoud,
bijvoorbeeld als het onderhoud nodig is door een fout of onoordeelkundig gebruik
van de Klant of als er bijzondere inspanningen nodig zijn om een probleem op te
lossen dat specifiek is voor de Klant, zal Zorg1 BV eerst een offerte verstrekken. Pas
na akkoord van de Klant zullen de werkzaamheden op basis van de offerte worden
		uitgevoerd.

Herstel
3.3

Indien Zorg1 BV ervan op de hoogte raakt dat zij een fout heeft gemaakt bij het verwerken
van de Klantdata, zal Zorg1 BV de fout zo snel mogelijk herstellen.
Herstel zal worden doorgevoerd binnen een maand na ontdekking van de fout, tenzij
bijzondere omstandigheden dit zouden beletten. In dergelijk geval zal Zorg1 BV de
omstandigheden toelichten en aangeven wanneer zij verwacht het herstel door te kunnen
voeren.
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Doorontwikkeling (updates)
3.4

Klant wordt middels de nieuwsbrief op de hoogte gesteld als er een nieuwe versie van een
Zorg1 Product beschikbaar is.
•
•

Planning: Zorg1 BV brengt naar eigen inzicht updates van Zorg1 Producten uit.
Kosten: De kosten voor updates zijn inbegrepen in de jaarlijkse licentiekosten.

Normen voor klantondersteuning
Openingsuren
4.1

Ons team voor klantondersteuning is actief op werkdagen (uitgezonderd feestdagen)
tussen 09:00 en 17:00.

Manieren voor het verzoeken om klantondersteuning
4.2

Tijdens de openingsuren is interactieve ondersteuning, zoals chatten, beschikbaar.
Vragen omtrent de Zorg1 Producten kunt u ook op ieder moment stellen via:
•
de website (contactpagina);
•
e-mail (info@zorg1.nl of het e-mailadres van uw contactpersoon van Zorg1 BV);
•
Telefoon: 088 3741602.

Kosten
4.3

Voor het benaderen van onze klantondersteuning brengen wij geen extra kosten in
rekening.
Wanneer er kosten moeten worden gerekend voor buitengewone klantondersteuning,
bijvoorbeeld bij frequente klantondersteuning op locatie, zal Zorg1 BV eerst een offerte
verstrekken. Pas na akkoord van de Klant zullen de werkzaamheden op basis van de
offerte worden uitgevoerd
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