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Wijzigingshistorie 
 
ver
sie 

datum Auteur Aanpassingen 

2.1 23-4-2004 Johan de Boer Consequent onderbouwen tarieven  
2.0 22-4-2004 Johan de Boer Aanpassing dienst werkplekondersteuning op 

invoering Windows XP  
   Firewallcomponent in netwerkdienst  
   Toevoeging BlackBoard ondersteuning 
   Toevoeging webhosting 
   Aanpassing hosting webapplicaties 
1.2  Johan de Boer Toevoeging dienst ‘Beheer databaseapplicaties 

met webontsluiting’, conform bestuursbesluit d.d. 
4-3-2003. Tevens inperking dienstverlening op 
andere platforms dan universitaire standaard 

1.1 26-6-2002 Johan de Boer Eerste versie 
 
 



 

 

Welkom bij de P&D catalogus van de ICT Letteren… 
 

 
De dienst ICT Letteren biedt ICT-diensten aan de Letterenfaculteit, 
Universiteitsbibliotheek, gelieerde instellingen en de Kleine Faculteiten. De 
diensten en producten vinden plaats op een viertal lagen, waarbij de onderste 
laag Netwerkdiensten betrekking heeft op de technische infrastructuur, zoals 
kabels en actieve netwerkcomponenten. In de laag Platformdiensten treft u alle 
services aan die te maken hebben met het functioneren van hardware, zoals 
servers, werkplek- en studiezaalapparatuur. Voor deel van deze diensten is voor 
de Werkplekservices een overeenkomst met de I-Groep gesloten.  Boven op deze 
laag worden de maildiensten aangeboden. Op de bovenste laag worden 
Applicatiediensten aangeboden op het terrein van gebruikerstoepassingen. De 
diensten zijn in die zin gestapeld, dat het afnemen van diensten op hogere lagen 
veelal impliceert dat automatisch diensten op de lagen eronder nodig zijn. Een 
uitzondering hierop vormen de maildiensten, die ook afgenomen kunnen worden 
zonder de onderliggende netwerk- en platformdiensten. 
Aanvullend op deze lagen biedt ICT Letteren Helpdeskdiensten en 
Inkoopdiensten van hardware en software aan, waarvoor 
dienstenovereenkomsten met de I-Groep zijn gesloten. ICT voert tevens een 
lokale Helpdesk voor BlackBoardondersteuning en levert baliediensten (in 
samenwerking met het Talencentrum voor ondersteuning van de computerzalen. 
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Definities 
 

Calamiteit 
Verstoring in cruciale delen van ICT-infrastructuur waarbij direct 
of indirect alle gebruikers worden getroffen (zoals 
stroomstoringen of brand in de computerruimte) 

 Storing Verstoring van de normale werking van computervoorzieningen 

 
Incident Melding aan de beheerorganisatie, waardoor deze in actie dient 

te komen om de afgesproken serviceniveaus te herstellen 

 Probleem Onderliggende oorzaak van incidenten 

 
Kennisgroep Onderdeel van de beheerorganisatie, waar bepaalde expertise 

belegd is voor het afhandelen van incidenten  

 
 

 Overzicht producten en diensten 
 Helpdesk BlackBoard 

 
Helpdesk diensten 

 Balie Computerzalen 

 Applicatiediensten Softwarescripting en -distributie 

 maildiensten Toegang tot e-mail 

 Servertoegang 

 Werkplekondersteuning 

 

Platformdiensten 

Beheer studiefaciliteiten 

 Beheer van het facultaire netwerk 

 DNS- en IP-beheer 

 

Netwerkdiensten 

Firewallbeveiliging 

 
Helpdeskdiensten Helpdeskdiensten voor medewerkers Letteren en Kleine 

Faculteiten binnen het WSD-complex en aangrenzende locaties. 

 
Logistieke 
diensten 

Inkoop van computerapparatuur en software 
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Serviceniveaus 
 Bereikbaarheid 
 Service Openingstijden Adresinformatie 
 Account- 

management 
Werkdagen van  
8.30 - 17.00 uur 

Johan de Boer 
Cleveringaplaats 1 
2311 BD Leiden 
Telefoon: 071 527 2180 
E-mail: ict@let.leidenuniv.nl 

 Helpdesk Werkdagen van  
8.30 - 17.30 uur 

Niels Bohrweg 1 
2333 CA Leiden 
Telefoon: 071 527 7777 
E-mail: helpdesk@i-groep.leidenuniv.nl 

 Balie 
Informatiserings- 
en Talencentrum 

Werkdagen van  
9.00 - 17.00 uur 

Cleveringaplaats 1  
2333 CA Leiden 
Telefoon: 071 527 2359 
kamer 125  

 Klachten Werkdagen van  
8.30 - 17.00 uur 

Klachten over de afhandeling van storingen kunnen 
gericht worden aan de Helpdesk van de I-Groep, 
Walter Vogelaar,  

Postbus 9512 
2300 RA Leiden 
Telefoon: 071 527 7023 
E-mail: klachten@I-groep.leidenuniv.nl 

 

Klachten over de overige dienstverlening van de 
afdeling ICT kunnen gericht worden aan het Hoofd 
ICT, J. de Boer  

Cleveringaplaats 1 
2311 BD Leiden 
Telefoon: 071 527 2180 
E-mail: ict@let.leidenuniv.nl 

 
 

mailto:ict@let.leidenuniv.nl
mailto:helpdesk@i-groep.leidenuniv.nl
mailto:klachten@I-groep.leidenuniv.nl
mailto:ict@let.leidenuniv.nl
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Serviceniveaus 
 Reactie- en hersteltijden bij storingen 
 Prioriteit Type verstoring Reactietijd en hersteltijd 

 Niveau 0 Calamiteiten  

Verstoringen in cruciale delen 
van de facultaire ICT-
infrastructuur en waarbij 
direct of indirect alle 
facultaire gebruikers worden 
getroffen (zoals 
stroomstoringen, 
kabelbreuken of brand in de 
computerruimte) 

• Na detectie van het incident worden de benodigde 
Kennisgroepen en zo nodig ook externe leveranciers 
direct ingeschakeld (indien contractueel mogelijk 
ook buiten kantooruren).  

• De opdrachtgever en bekende contactpersonen uit 
de (ICT)organisatie worden geïnformeerd. 

• De gebruikersorganisatie wordt -na overleg met de 
opdrachtgever conform diens wensen- 
geïnformeerd. 

• Het streven is de situatie zo spoedig mogelijk geheel 
of gedeeltelijk te herstellen en waar mogelijk 
noodvoorzieningen aan te bieden. 

• Bij de herstelwerkzaamheden wordt prioriteit 
gegeven aan de collectieve infrastructurele 
voorzieningen en pas daarna aan het opbrengen van 
apparatuur en toepassingen voor specifieke 
doelgroepen. 

• De hersteltijd is afhankelijk van de ernst van de 
situatie en de mate waarin de afdeling ICT 
afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van de 
herstelwerkzaamheden. 

 Niveau 1 Storing met ernstige 
gevolgen voor grote 
groepen gebruikers 

Technische storingen die 
betrekking hebben op de 
infrastructuur en 
toepassingen waardoor een 
brede groep gebruikers wordt 
getroffen, die sterk 
afhankelijk is van de 
betreffende voorzieningen. 

• Na detectie van het incident worden de benodigde 
Kennisgroepen en zo nodig ook externe leveranciers 
direct ingeschakeld (indien contractueel mogelijk 
ook buiten kantooruren).  

• De opdrachtgever en bekende contactpersonen 
worden geïnformeerd. 

• De gebruikersorganisatie wordt via de website ICT 
(www.ictletteren.leidenuniv.nl) en de Heldpesk 
(7777) geïnformeerd. 

• Het streven is om 80% van de storingen binnen 4 
uur binnen kantooruren op te lossen, direct of via 
een workaround. 

• De hersteltijd is afhankelijk van de ernst van de 
situatie en de mate waarin de afdeling ICT 
afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van de 
herstelwerkzaamheden 

 Niveau 2 Storing met ernstige 
gevolgen voor een 
beperkte groep gebruikers 

Technische storingen aan 
apparatuur en toepassingen 
waardoor een beperkte groep 
gebruikers wordt getroffen, 
maar waarbij sprake is van 
sterke mate van 
afhankelijkheid van de 
betreffende voorzieningen. 

• Na detectie van het incident worden de benodigde 
Kennisgroepen direct ingeschakeld. 

• De opdrachtgever en bekende contactpersonen 
worden geïnformeerd. Zij dragen zo nodig zorg voor 
de verdere informatievoorziening richting 
gebruikers. 

• Het streven is om 80% van de storingen binnen 4 
uur binnen kantooruren op te lossen, direct of via 
een workaround. 

• De hersteltijd is afhankelijk van de ernst van de 
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Serviceniveaus 
 Reactie- en hersteltijden bij storingen 

situatie en de mate waarin de afdeling ICT 
afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van de 
herstelwerkzaamheden 

• De ICT contactpersoon van de 
gebruikersorganisaties wordt telefonisch of via mail 
op de hoogte gesteld van de afhandeling van het 
incident 

 Niveau 3 Storing met beperkte 
gevolgen voor kleine 
groepen gebruikers 

Technische storingen 
waardoor een specifieke 
groep gebruikers wordt 
getroffen in een beperkt deel 
van de totaal gebruikte 
functionaliteit. 

• Na detectie of melding van het incident worden de 
benodigde Kennisgroepen binnen 20 minuten 
ingeschakeld. 

• Het streven is om 80% van de storingen binnen 1 
werkdag binnen kantooruren op te lossen, direct of 
via een workaround. 

• Gebruikers worden telefonisch of via mail op de 
hoogte gesteld van de wijze, waarop een incident is  
afgehandeld. 

 Niveau 4 Storingen met gevolgen 
voor een individuele 
gebruiker  

Technische of functionele 
storingen waardoor een 
individuele gebruiker wordt 
getroffen. 

• Na melding van het incident wordt het probleem in 
principe direct door de Helpdesk opgelost. 

• Wanneer dit niet mogelijk is wordt het incident door 
de Helpdesk binnen 30 minuten doorverwezen naar 
een andere Kennisgroep.  

• Het streven is 80% van de storingen binnen 2 
werkdagen op te lossen, direct of via een 
workaround. 

• Gebruikers worden telefonisch of via mail op de 
hoogte gesteld van de wijze, waarop een incident is  
afgehandeld. 

 Niveau 5 Verzoeken en wensen 

Verzoeken om informatie, 
wensen, wijzigingen en 
klachten van individuele 
gebruikers 

• Na schriftelijke melding van het incident (brief of e-
mail) wordt binnen 1 werkdag een kennisgroep 
aangewezen, die verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het beantwoorden ervan. 

• Uiterlijk binnen 1 werkweek ontvangt de melder 
schriftelijk of mondeling antwoord, met minimaal 
een planning van de voorgenomen activiteiten. 
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Serviceniveaus 
 Managementinformatie 
 Type Informatie Te leveren informatie 

 1 Basis De verstoring wordt handmatig geregistreerd. Rapportage kan 
samen met afnemer van de dienst worden bepaald. 

 2 Statistische 
informatie over  
incidentmeldingen 
via de Helpdesk 

Van incidentmeldingen en wijzigingsvoorstellen kan de voortgang 
worden bewaakt met behulp van geautomatiseerde ondersteuning 
via het tool Support Magic. In een afgesproken frequentie kan een 
managementrapportage uit Support Magic worden overlegd, 
waarin de volgende informatie wordt verstrekt: 

• aantal aangemelde incidenten 

• aantal gesloten en aantal openstaande incidenten 

• aantallen incidenten per gebruikersgroep 

• aantallen incidenten per type 

• behandeling door welke Kennisgroep 

 3 Statistische 
informatie over 
storingen aan 
infrastructurele 
voorzieningen 

De prestaties van de netwerk- en serverapparatuur m.b.t  de 
afgenomen dienst(en) kunnen worden gemeten. Hierbij wordt de 
volgende informatie verstrekt: 

• aantal incidenten 

• type incidenten 

• duur van de incidentafhandeling 

 4 Statistische 
informatie over 
storingen aan 
werkplekapparatuur 

De prestaties van werkplekapparatuur waarvoor een 
onderhoudscontract is afgesloten, kunnen worden gemeten. 
Hierbij wordt de volgende informatie verstrekt: 

• aantal incidenten 

• type incidenten 

• duur van de incidentafhandeling 

 5 Statistische 
informatie over  
storingen aan  
toepassingen 

De prestaties van de toepassingen worden gemeten. Hierbij wordt 
de volgende informatie verstrekt: 

• aantal incidenten 

• type incidenten 

• duur van de incidentafhandeling 

 6 Kwaliteitsoordeel 
van de gebruikers 
van de diensten 

Enquête klanttevredenheid met meetbare resultaten en 
conclusies, bijvoorbeeld:  

beoordelingsaspect        cijfer 

klantvriendelijkheid  7,0 
betrokkenheid   7,0 
betrouwbaarheid  7,5 
communicatie   6,5  
flexibiliteit   6,5 
professionaliteit   7,5 
tijdigheid, stiptheid  7,0 
geloofwaardigheid  7,0 
bereikbaarheid   7,0 
 
rapportcijfer over totaal  7,0 



 

ICT Letteren Producten- en Dienstencatalogus 
Versie 2.1 (definitief) 
06-aug-2004 

 

12/42 

 

Serviceniveaus 
 Beveiliging 
 Doel:  B=Beschikbaarheid  I=Betrouwbaarheid/Integriteit  V=Vertrouwelijkheid 

Type:  S = Standaard aanwezig  O=Optioneel 

 Object Doel Niv Type Omschrijving Niveau omschrijving 

 BI G1 S Full backup Dagelijks 

 
Gegevens- 
verzamelingen 

 

BI G2 S Full backup Wekelijks 

 B OM1 S Tape opslag Tot 1 maand in toegangsbeveiligde en 
klimaatbeheerste ruimte bij Letteren 

 B OM2 S Tape opslag Na 1 maand opslag in beveiligde en 
klimaatbeheerste ruimte op UB 

 

Opslagmedia 

I OM3 S Schijf- en 
tapecontrole 

Controle op de integriteit van de schijven  

 BI S1 S Monitoring lokaal De beschikbaarheid van de server wordt pro-
actief bewaakt tijdens kantooruren. 

 BI S2 S UPS Opvang stroomonderbreking 

 B S3 S Onderhoudscontract 
voor de hardware 

Responstijd: 4 uur (bij 7 x 24 uur) 

 

Server 

B S4 S Onderhoudscontract 
voor de hardware 

Responstijd: 4 uur op werkdagen 

 V SR1 S Fysieke 
conditionering 

Klimaatbeheersing + Halon 
brandblusinstallatie 

 
Serverruimten 

V SR2 S Fysieke 
toegangsbeveiliging 

Via beveiligingssysteem + alarminstallatie (7 
x 24 uur op basis van een contract met een 
externe beveiligingsorganisatie buiten 
kantooruren) 

 B O1 S Configuratie 
instellingen 

Alle (mutaties op) configuratie-instellingen 
worden gedocumenteerd en er wordt een 
backup van gemaakt. Tevens worden alle 
niet ter zake doende functies standaard 
geblokkeerd. 

 

Operating  
system 

V 02 S Logging Periodieke controle op en rapportage van, 
alsmede signalering en alarmering van 
pogingen tot toegang, aanloggen, en acties 
van gebruikers met bijzondere 
bevoegdheden. 

 V A1 S Authenticatie  
 

Via een user-id en wachtwoord (encryptie 
mogelijkheid is daarbij afhankelijk van de 
toepassing)  

 

Applicatie 

V - - Autorisatie Het toekennen van bevoegdheden aan 
gebruikers gebeurt via de houders van de 
toepassingen. 

 V A1 S Authenticatie  
 

Via een user-id en wachtwoord (encryptie 
mogelijkheid is daarbij afhankelijk van de 
toepassing)  

 

Applicatie 

V - - Autorisatie Het toekennen van bevoegdheden aan 
gebruikers gebeurt via de houders van de 
toepassingen. 

 V U2 S Fysieke toegangs- 
beveiliging 

Actieve componenten in afgesloten kasten 
Passieve componenten bovengronds in 
kabelgoten en ondergronds in buizen 

 

Letteren 
Netwerk 

B U3 S Redundantie Bekabeling tussen gebouwen dubbel 
uitgevoerd 
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 B U4 S Onderhoudscontract Responstijd:  4 uur op werkdagen 

 Client 
V C1 S Authenticatie  

 
Via een user-id en wachtwoord (encryptie 
mogelijkheid is daarbij afhankelijk van de 
toepassing)  
Dit is alleen van toepassing op Windows NT- 
en Windows XP werkstations. 

 
 



 

ICT Letteren Producten- en Dienstencatalogus 
Versie 2.1 (definitief) 
06-aug-2004 

 

14/42 

 

Helpdeskdiensten 
  

 

 

                             

 

Centrale Helpdesk 

Helpdesk Blackboard 

Balie Studiezalen 
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Helpdeskdiensten 
 Centrale Heldesk 
 Omschrijving 

Meldingspunt voor problemen met en vragen over de werkplekcomputer, het netwerk 
en servervoorzieningen.  
Deze dienst wordt ingekocht bij de Informatiseringsgroep, zie daarom verder de 
omschrijving in de Producten- en Dienstencatalogus van de Informatiseringsgroep. 
 

 

Helpdeskdiensten 
 Lokale Ondersteuning BlackBoard 
 Omschrijving 

Het oplossen van problemen van studenten en docenten en het ondersteunen van 
docenten bij de toepassing van BlackBoard 

 Dienstverlening 
Het opvoeren van cursussen in BlackBoard. 
Het batchgewijs opvoeren van cursisten voor een cursus in BlackBoard op aangeven 
van de docent 
Het afhandelen van technische problemen bij het werken met BlackBoard, in 
samenwerking met de centrale Helpdesk BlackBoard. 
Het voorlichten van docenten met betrekking tot het werken met BlackBoard en 
administratieve procedures. 
Het ondersteunen van docenten bij het voor de eerste maal toepassen van 
BlackBoard-functionaliteit in colleges 

 Bereik van de 
Dienstverlening 

De dienst is bestemd voor docenten binnen Letteren die met BlackBoard werken. 
De Helpdesk BlackBoard voert geen accounts op voor individuele studenten. Dit is een 
taak van de docent.  
Studenten dienen vragen in eerste instantie te stellen bij hun docent. Deze kan de 
vragen eventueel doorspelen aan de Helpdesk BlackBoard.  

 Doelgroep 
De dienst is bestemd voor docenten van de Faculteit der Letteren en is ingericht in 
opdracht van het faculteitsbestuur Letteren  

 Voorwaarden 
Docenten en studenten dienen te beschikken over een geldig ULCN-account. Een 
geldig ULCN-account ontstaat, wanneer een student voor Letterencolleges is 
ingeschreven via ISIS.  Dit is verantwoordelijkheid van de opleidingen. 
Studenten dienen door de opleiding te zijn aangemeld voor BlackBoard.  

 Servicewindow 
De dienst is beschikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  

 Serviceniveaus 
Respons binnen 1 werkdag 

 Beveiligings- 
niveaus 

- 

 Onderhoud 
- 

 Storingsmelding 
Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 9.0 en 17.00ur) worden gemeld bij de 
balie ITC, zaal 125 in het Lipsius gebouw.  

 

Helpdeskdiensten 
 Balie Studiezalen 
 Omschrijving 

Het oplossen van problemen van studenten en docenten en het ondersteunen van 
docenten bij de toepassing van BlackBoard 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/
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Helpdeskdiensten 
 Balie Studiezalen 
 Dienstverlening 

Registreren en doorverwijzen van problemen in de computer- en collegezalen 
Registreren en doorverwijzen van problemen met betrekking tot BlackBoard 
Reset van ULCN-wachtwoorden 
. 

 Bereik van de 
Dienstverlening 

Registratie van studenten voor Letterenvakken is de verantwoordelijkheid van 
opleidingsadministraties in ISIS en van docenten in BlackBoard en hoort nadrukkelijk 
NIET tot de dienstverlening. Vragen hieromtrent van studenten worden terug 
verwezen naar de docent. 

 Doelgroep 
De dienst is bestemd voor studenten en docenten van Letteren.  
De dienst wordt uitgevoerd in opdracht van faculteit der Letteren.  

 Voorwaarden 
Docenten en studenten dienen te beschikken over een geldig ULCN-account. 
Studenten dienen door de opleiding te zijn ingeschreven in ISIS.  

 Servicewindow 
De dienst is beschikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  

 Serviceniveaus 
Respons balie: binnen 10 minuten 

 Beveiligings- 
niveaus 

- 

 Onderhoud 
- 

 Storingsmelding 
Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 9.0 en 17.00ur) worden gemeld bij de 
balie Informatiserings- en Talencentrum, zaal 125 in het Lipsius gebouw, tel. 2359.  
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Applicatiediensten 
  

 

 

                             

 

Softwaredistributie 
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Applicatiediensten 
 Softwarescripting en –distributie 
 Omschrijving 

Het zorgdragen voor de distributie van de nieuwe programmatuur (uitrol) in de lokale 
ICT-omgeving.  

 Dienstverlening 
Het maken van zogenaamde scripts voor softwarepakketten, patches en nieuwe 
releases van programmatuur t.b.v. distributie in -op Windows NT en Windows XP 
gestandaardiseerde- ICT-omgevingen. 
Het testen van de nieuwe programmatuur in de gestandaardiseerde Windows NT- en 
Windows XP testomgeving van de Informatiseringsgroep of ICT Letteren. 
Het uitrollen van de programmatuurpakketten in de lokale ICT-omgeving. 

 Bereik van de 
Dienstverlening 

De volgende typen programmatuur kunnen worden gedistribueerd: 
Clientprogrammatuur behorende bij de universitaire bedrijfsinformatiesystemen. 
Programmatuur die onderdeel uitmaakt van de universitaire standaard WPA-
omgevingen onder Windows-NT en Windows XP. 
Programmatuur die onderdeel uitmaakt van de facultaire standaard Mac OS X 
omgeving 
Overige programmatuur, die gerelateerd is aan collectieve ICT-voorzieningen. 
zie Bijlage: software 
ICT Letteren maakt voor programmatuur binnen de universitaire standaard en 
universitaire bedrijfsinformatiesystemen gebruik van installatiescripts van de 
Informatiseringsgroep. Alleen voor Letterenspecifieke software of software met 
aangepaste Letteren-functionaliteit worden eigen installatiescripts geschreven, tenzij 
scripts op centraal niveau ontbreken. 

 Doelgroep 
De dienst wordt uitgevoerd in opdracht van applicatiebeheerders binnen Letteren, de 
Universiteitsbibliotheek en Wijsbegeerte. De afnemers van de dienst is de 
gebruikersgemeenschap.  

 Voorwaarden 
Softwarescripting, -beschikbaarstelling, en -distributie vindt plaats op aanvraag van de 
applicatiebeheerders. Met de functioneel beheerders worden vervolgens afspraken 
gemaakt over tijdstip en wijze van beschikbaarstelling en/of distributie. Bij decentraal 
aangeschafte software zijn houders zijn gehouden een geldige softwarelicentie te 
overhandigen aan de afdeling ICT, voordat wordt gedistribueerd. 
De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor een acceptatietest door de 
gebruikers. 

 Servicewindow 
De dienst is beschikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.  

 Serviceniveaus 
Niveau 1:  
Beschikbaarstelling op een voor gebruikers toegankelijke netwerkschijf, inclusief 
implementatie-instructie. 
Niveau 2:  
Distributie/uitrol van de programmatuur in de lokale ICT-omgeving. 

 Beveiligings- 
niveaus 

De werking van de toepassingsprogrammatuur is van tevoren getest op: 
Juiste werking binnen de testomgeving van de faculteit 
De eventuele aanwezigheid van virussen 

 Onderhoud 
Wijzigingen in de functionaliteit van gedistribueerde software worden alleen 
doorgevoerd op aangeven van de applicatiebeheerders. 

 Storingsmelding 
Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij 
de Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie en 
aanvragen 

Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl. Ook voor het aanvragen van een uitrol van programmatuur in de 
lokale omgeving kan men contact opnemen met het accountmanagement. 

 Tarieven 
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de licenties van de programmatuur 
indien deze behoren tot de collectieve universitaire campuslicenties en/of onderdeel 
uitmaken van de vastgestelde universitaire standaards. Voor de overige software zal  
een stukslicentie in rekening gebracht worden. 
 

 

mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
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Maildiensten 
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Maildiensten 
 Beschikbaar stellen Groupware 
 Omschrijving Het beschikbaar stellen en zorgdragen voor de goede werking van 

groupwarevoorzieningen bij Letteren en UB, inclusief een opslagcapaciteit van 20MB 
per gebruiker. 

 Dienstverlening • Het maken en verwijderen van mailaccounts en autorisaties  

• Het zorgdragen voor de beveiliging van de mailboxen 

• Het zorgdragen voor beveiliging tegen virussen  

• Het zorgdragen voor beperking van ongewenste mail (SPAM). 

• Remote toegang tot mail via POP en IMAP 

• Het implementeren van patches en nieuwe versies 

• Pro-actieve bewaking van de beschikbaarheid 

• Het oplossen van storingen 

• Het leveren van managementinformatie over het gebruik van de toepassingen 

Optioneel: 

• Het inrichten van public folders voor interne communicatie 

 Bereik van de 
dienstverlening 

• Voor medewerkers met een account bij Letteren en gelieerde instellingen wordt 
20 Mb aan schijfcapaciteit beschikbaar gesteld voor de opslag van mail. Dit kan bij 
overschrijding eenmalig worden uitgebreid tot 40 MB. 

• De mailboxen kunnen remote via een client worden benaderd met zogeheten POP-
clients, waarbij mail van de server wordt gekopieerd naar een client, zoals 
Outlook. 

• Mail wordt tevens in de vorm van een webmail toepassing aangeboden, waardoor 
de mail vanaf elke willekeurige werkplek met Internetaansluiting en een browser 
kan worden gelezen. 

• De naamgeving van de mailadressen volgt een vast stramien, dat wordt 
opgebouwd uit de voorletters en achternaam van de gebruiker. Het is niet 
mogelijk dit mailadres te wijzigen, noch de e-mail automatisch door te laten 
sturen naar een ander e-mailadres. 

• Elke gebruiker kan een alias aanvragen met bijvoorbeeld slechts 1 voorletter, via 
een on line aanvraagformulier (www.ictletteren.leidenuniv.nl, 
aanvraagformulieren) 

• Mailboxen medewerkers worden automatisch geblokkeerd in de maand volgend op 
de datum van beëindiging van het werkverband bij de universiteit. De gebruiker 
ontvangt hierover vlak na uitschrijving uit het Personeelsregistratiesysteem SAP-
HR schriftelijk bericht. Per oktober worden geblokkeerde mailboxen verwijderd.  

 Doelgroep De afnemers van de dienst zijn facultaire medewerkers en medewerkers UB en andere 
gegadigden binnen het WSD-complex.  

 Voorwaarden • De potentiële gebruikers moeten geregistreerd staan in het 
personeelsregistratiesysteem SAP-HR  

• Voor toegang tot de webmail-voorziening moeten de gebruikers zelf zorgdragen 
voor de toegang tot het Internet, welke noodzakelijk is om gebruik te kunnen 
maken van deze functionaliteit. 

 Servicewindow De dienst is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor gebruik. 
Dienstverlening voor deze dienst vindt plaats tijdens kantooruren van 8.30 - 17.00 

http://www.ictletteren.leidenuniv.nl/
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uur. Buiten kantooruren wordt de dienst niet bewaakt.  

Herstelwerkzaamheden als gevolg van storingen worden niet buiten kantooruren 
uitgevoerd. 

 Serviceniveaus  Gedetecteerde en aangemelde incidenten worden afgehandeld op basis van de 
volgende prioriteitenniveaus: 0 t/m 5. 

 Beveiligings- 
niveaus 

Zie voor de standaard beschikbare beveiligingsvoorzieningen Serviceniveaus - 
Beveiliging.. 

 Onderhoud Geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar is, 
vinden in de regel plaats op werkdagen tussen 07.00 en 09.00 uur. 

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij 
de Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180,, 
ict@let.leidenuniv.nl. 

 Tarieven De mailservices worden kosteloos verstrekt aan medewerkers met een aanstelling bij 
Letteren en andere afnemers van de dienst werkplekondersteuning. Voor andere 
instellingen wordt een tarief van € 25,- per mailbox per jaar gerekend.  De opbouw 
van dit tarief is als volgt:  

 Kosten per jaar 
Afschrijvings- + installatiekosten server 15 
Systeembeheer mailservers Letteren 10 
 25 

 

 

 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Serviceniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
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Platformdiensten 
 Servertoegang 
 Omschrijving Beveiligde toegang bieden aan gebruikers tot centrale gegevensopslagcapaciteit en mail. 

Zorgdragen voor operationeel beheer, onderhoud en exploitatie van de bij Faculteit der 
Letteren ongebrachte serverconfiguraties, inclusief de bijbehorende operatingsystemen 
(OS) en randapparatuur. 

 Dienstverlening • Beschikbaar stellen van 100MB persoonlijke opslagruimte per gebruiker op de server 

• Beschikbaar stellen van gezamenlijke schijfruimte voor organisatorische eenheden en 
werkgroepen van initieel 500MB, in overleg uitbreidbaar. 

• Dagelijkse backup van centraal opgeslagen gegevens  

• Op verzoek restore van gegevens tot 1 maand oud 

• Beveiliging tegen stroomuitval middels UPS 

• Beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot serverruimte en servers 

• De dienst Mailservices is inbegrepen 

 Bereik van de 
dienstverlening 

• Alleen medewerkers met een aanstelling bij de Faculteit der Letteren of gelieerde 
instellingen hebben recht op een account 

 Doelgroep Medewerkers Faculteit der Letteren, de UB en gelieerde instellingen. 

 Voorwaarden De afnemer neemt tevens de dienst ‘werkplekondersteuning’ af. 

 Servicewindow De servers zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor gebruik. Dienstverlening 
voor deze dienst vindt plaats tijdens kantooruren van 8.30 - 17.00.  

 Serviceniveaus  Gedetecteerde en aangemelde incidenten worden afgehandeld op basis van de volgende 
prioriteitenniveaus: 0 t/m 5. 

 Beveiligings- 
niveaus 

Zie voor de standaard beschikbare beveiligingsvoorzieningen Serviceniveaus - 
Beveiliging.. 

 Onderhoud Geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar is, 
vinden in de regel plaats op maandagavond tussen 18.00 uur en dinsdagochtend 08:00 
uur.  

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij de 
Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl  

 Tarieven Deze dienst is verrekend in de dienst Werkplekondersteuning. 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Serviceniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
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Platformdiensten 
 Werkplekondersteuning 
 Omschrijving Werkplekonderhoud houdt in het ondersteunen van computerapparatuur voor de 

werkplek van de gebruiker en betreft zowel hardwareonderhoud als softwareinstallatie 
en –distributie, met aan de werkplek gerelateerde netwerkprinters.  

 Dienstverlening • Installatie van nieuwe werkplekapparatuur op verzoek van de instantie die 
verantwoordelijk is voor huisvesting van medewerkers. 

• Beschikbaar stellen van netwerkprinters in de nabije omgeving van de werkplek  

• Bij verhuizingen overzetten van lokaal opgeslagen gegevens naar de nieuwe 
werkplekcomputer. 

• Verhuizing van eventueel aanwezige, ondersteunde randapparatuur 

• (Her)configuratie van de werkplekken na installatie van nieuwe apparatuur,  
plaatsing van vervangende apparatuur en reparatie. 

• Softwaredistributie op en naar de werkplekken  

• Reparatie van Windows PC’s op de werkplek 

• Reparaties en logistieke afhandeling van reparaties aan overige 
werkplek(gerelateerde) apparatuur. 

• Probleemoplossing op de werkplek 

• Planmatige vervanging van de werkplekcomputer en netwerkpriner na gemiddeld 
4 jaar. 

 Bereik van de 
Dienstverlening 

De dienst betreft alleen vaste werkplekcomputers met bijbehorende software en 
netwerkprinters, geïnstalleerd en in onderhoud genomen door ICT Letteren. In de 
Bijlagen zijn de verschillende typen werkplek en randapparatuur gespecificeerd.  

• Apparatuur buiten het WSD-complex, de UB en de lokatie Doelensteeg wordt niet 
ondersteund. 

• De afdeling ICT draagt er zorg voor dat gedurende kantooruren een medewerker 
op lokatie beschikbaar is voor het uitvoeren van de dienstverlening  

• Reparaties worden –voor zover mogelijk-  op de werkplek zelf uitgevoerd. 
Wanneer dat niet kan, wordt voor vervangende apparatuur gezorgd 

• Na uitvoering van reparaties en bij plaatsing van vervangende apparatuur wordt 
de werkplek ook wat de werking van de programmatuur betreft in de 
oorspronkelijke staat opgeleverd, voor zover het door de dienst ICT ondersteunde 
software betreft 

• De dienstverlening heeft geen betrekking op het verrichten van de volgende  
activiteiten: verwisselen van tonercartridges, papier bijvullen in printers, 
probleemoplossing bij door gebruikers zelf geïnstalleerde randapparatuur en 
programmatuur. 

 Doelgroep De dienst wordt uitgevoerd in opdracht van Faculteit der Letteren, de UB en aan de 
Faculteit gelieerde instellingen.  
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Platformdiensten 
 Werkplekondersteuning 
 Voorwaarden De werkplekapparatuur voldoet aan de universitaire en facultaire standaarden 

(windows NT, W98 (t/m w004), Windows XP (vanaf 2004)) of de facultaire 
standaarden voor Mac.  

Voor aangesloten apparatuur is netwerkbekabeling aanwezig. 

De dienst wordt in combinatie met de diensten Inkoop en Afvoer van afgedankte 
apparatuur afgenomen. 

De medewerkers van de afdeling ICT of door hen voor deze dienst ingeschakelde 
diensten hebben toegang tot de gebouwen en kamers waar dienstverlening gevraagd 
wordt. 

Ondersteunde apparatuur is onder configuratiebeheer van de dienst ICT gebracht 

Licenties van gebruikte software zijn in licentiebeheer van de dienst ICT gebracht. 

 Servicewindow De dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren van 8.30 – 17.00 uur. 

 Serviceniveaus De maximale responsetijd na het doorgeven van een incident via de Helpdesk, in de 
vorm van een inspectie van de werkplek, bedraagt 12 uur (binnen kantoortijden). 

50% van de telefonische meldingen wordt binnen 30 minuten afgehandeld. 

80% van de meldingen wordt binnen 1 werkweek afgehandeld  

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij 
de Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl. 

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl. 

 Tarieven Het tarief bedraagt € 1285 per jaar per werkplekcomputer, met inbegrip van 
netwerkdiensten, servertoegang en groupwarediensten. Het tarief is als volgt 
opgebouwd: 

 Kosten per jaar 
Afschrijvingskosten computer+beeldscherm 320 
Kosten inkoop en administratie  10 
Installatie- en afvoerkosten 50 
Bijdrage netwerkprinters 55 
Bijdrage materiele netwerkkosten + beveiliging 90 
Bijdrage materiele serverkosten wpa 45 
Bijdrage Groupware 20 
Bijdrage Helpdesk 155 
Bijdrage Werkplekservices 95 
Systeembeheer wpa servers Letteren 255 
Service management en functioneel beheer Letteren 150 
Toerekening afdelingsleiding 40 
 1285 
Campuslicenties 
(al verrekend in de centrale doorbelasting, ca 
€55/werkplek) 

 
PM 
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Platformdiensten 
 Beheer studiefaciliteiten 
 Omschrijving De dienst houdt in het beheren van apparatuur voor studiedoeleinden, inventariseren 

en installeren van software benodigd voor colleges en onderwijsprogramma’s en 
collegezalen 

 Dienstverlening • Beschikbaar stellen werkstations met Internettoegang voor zelfstudie  

• Wijzigingsbeheer voor de studiewerkplekken 

• Inventarisatie van softwarewensen van opleidingen 

• Installatie van software aan het begin van het semester  

• Opschonen van systemen na gebruik 

• Accountbeheer voor studenten per college 

• Beschikbaar stellen 20 MB gegevensopslagruimte per student 

• In overleg voor de duur van een college tot een maximum van 10GB schijfruimte 
voor studenten in dat college 

 Bereik van de 
Dienstverlening 

• De dienstverlening heeft betrekking op de computerzalen voor studiedoeleinden in 
het WSDcomplex en aangrenzende locaties en betreft zowel pc’s als MacIntoshes. 
Ook computers ter aansturing van beamers in collegezalen vallen onder de dienst  

• Opstelling en technische coniguratie van computers in de collegezalen gebeuren 
onder coördinatie van Zalenbeheer. 

• Inroostering van de computerpractica voor colleges gebeurt door Zalenbeheer, 
service desk Lipsius gebouw (servicedesk@let.leidenuniv.nl) 

 Doelgroep Studenten en docenten Letteren.  

 Voorwaarden software is per 1-6 en per 1-12 voor het volgende semester aangevraagd 

collegeruimtes worden 1 maand voor het college besproken 

 Servicewindow De dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren van 9.00 – 17.30 uur. 

 Serviceniveaus De maximale responsetijd na het doorgeven van een incident via de Balie, in de vorm 
van een inspectie van de werkplek, bedraagt 12 uur (binnen kantoortijden). 

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 9.00 en 17.00 uur) worden gemeld bij 
de balie van het Informaticerings- en Talencentrum 1175/125, tel. 971-527 2332. 

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl. 

mailto:ict@let.leidenuniv.nl
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Platformdiensten 
 Beheer studiefaciliteiten 
 Tarieven Het tarief bedraagt € 1460 per jaar per studieplekcomputer, met inbegrip van 

netwerkdiensten en toegang studieserver. Het tarief is als volgt opgebouwd: 

 Kosten per jaar 
Afschrijvingskosten computer+beeldscherm 430 
Kosten inkoop en administratie  10 
Installatie- en afvoerkosten 50 
Bijdrage materiele netwerkkosten + beveiliging 90 
Bijdrage materiele serverkosten studielandschap 210 
Support studielandschap Letteren 600 
Service management en functioneel beheer Letteren 50 
Toerekening afdelingsleiding 20 
 1460 
Campuslicenties 
(al verrekend in de centrale doorbelasting, ca 
€55/werkplek) 

 
PM 
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Platformdiensten 
 Hosting web pagina’s  
 Omschrijving Het ter beschikking stellen van een web server voor publicatie pagina’s van individuele 

medewerkers 

 Dienstverlening • Max. 5MB schijfruimte per medewerker, na autorisatie door de web master 

• Ondersteuning HTML 

• Beschikbaarheid FrontPage extensions 

• Uploaden bestanden via FTP 

 Bereik van de 
dienstverlening 

• De dienst is aanvullend bedoeld aan QCMS, het centrale content management 
systeem van de universiteit. 

• De dienst is niet bedoeld voor hosting van zelfgebouwde digitale leeromgevingen. 
Deze vallen onder de dienst ‘hosting webapplicaties’.  

• Eigen script-elementen (cgi, asp, jsp, tcl, php, perl) worden niet ondersteund 

• Officiele communicatie van eenheden dient via QCMS plaats te vinden 

• De dienst is bedoeld voor professionele informatievoorziening in verband met de 
werkzaamheden aan de faculteit der Letteren van de Leidse Universiteit.  

• Interactieve applicaties en omvangrijke sites vallen onder de dienst Hosting 
webapplicaties 

 Doelgroep Medewerkers van de Faculteit der Letteren. 

 Voorwaarden Gebruikers worden geautoriseerd door de web master. 

 Servicewindow De servers zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor gebruik. Dienstverlening 
voor deze dienst vindt plaats tijdens kantooruren van 9.00u - 17.30.  

 Serviceniveaus  Gedetecteerde en aangemelde incidenten worden afgehandeld op basis van de volgende 
prioriteitenniveaus: 0 t/m 5. 

 Beveiligings- 
niveaus 

Zie voor de standaard beschikbare beveiligingsvoorzieningen Serviceniveaus - 
Beveiliging.. 

 Onderhoud Geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar is, 
vinden in de regel plaats op maandagavond tussen 18.00 uur en dinsdagochtend 08:00 
uur.  

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij de 
Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl  

 Tarieven Aan deze dienst zijn geen extra kosten verbonden. 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Serviceniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
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Platformdiensten 
 Hosting webapplicaties (vanaf zomer 2004) 
 Omschrijving Het (technisch) beheren van applicaties met een onderliggende SQL Server database en 

een interface via het web. 

 Dienstverlening • Beschikbaar stellen van een (virtuele) database 

• Beschikbaar stellen van technologie voor webapplicaties : 
 Cgi 
 Asp 
 Tcl 
 Php 
 Jsp 

• Dagelijkse calamiteitenbackup van .de gegevens in de database 

• Beveiliging tegen stroomuitval middels UPS 

• Beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot serverruimte en servers 

• Aanbrengen van technische wijzigingen in de database of wijzigingen in de 
webapplicatie of verzoek van de functioneel beheerder van die applicatie 

 Bereik van de 
dienstverlening 

• De dienst is alleen beschikbaar voor onderzoeksprojecten of onderwijsprojecten 
binnen de Faculteit der Letteren. 

 Doelgroep Medewerkers van de Faculteit der Letteren. 

 Voorwaarden De afnemer voorziet in een ingerichte organisatie van het functioneel beheer van de 
applicatie 

 Servicewindow De servers zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor gebruik. Dienstverlening 
voor deze dienst vindt plaats tijdens kantooruren van 9.00 - 17.30.  

 Serviceniveaus  Gedetecteerde en aangemelde incidenten worden afgehandeld op basis van de volgende 
prioriteitenniveaus: 0 t/m 5. 

 Beveiligings- 
niveaus 

Zie voor de standaard beschikbare beveiligingsvoorzieningen Serviceniveaus - 
Beveiliging.. 

 Onderhoud Geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar is, 
vinden in de regel plaats op maandagavond tussen 18.00 uur en dinsdagochtend 08:00 
uur.  

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij de 
Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl  

 Tarieven Tarieven zijn gebaseerd op de complexiteit, omvang en stabiliteit van de te beheren 
applicaties. Onderzoeks- en onderwijsprojecten kunnen een offerte aanvragen bij het 
Hoofd ICT. De faculteit dient het eploitatiebudget goed te keuren.  

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Serviceniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
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Netwerkdiensten 
  

            

                  

 

 
Beheer van het facultaire netwerk 

 

DNS- en IP-Beheer 

 

Toegangsbeveiliging middels Firewall 
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Netwerkdiensten 
  

De afdeling ICT draagt zorg voor de aanleg en het beheer van de netwerkinfrastructuur 

binnen en tussen de gebouwen in het WSD-complex. De diensten die op het gebied van 

netwerken worden geleverd  hebben betrekking op het beheer van de actieve (switches, 

routers, e.d.) netwerkcomponenten. Daarnaast draagt de afdeling ICT zorg voor de 

uitgifte van IP-adressen en het DNS-beheer (noodzakelijk om elk apparaat aan het 

netwerk uniek te kunnen identificeren via een nummer en een naam), binnen de kaders 

zoals die binnen de I-Groep voor de hele universiteit worden beheerd.  

De passieve netwerkcomponenten (bekabeling) vallen onder de gebouweninfrastructuur. 
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Netwerkdiensten 
 Beheer van het facultaire netwerk 
 Omschrijving Het zorgen voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het facultaire netwerk 

binnen en tussen de gebouwen binnen het WSD-complex en aangrenzende locaties. 

 Dienstverlening De dienstverlening heeft betrekking op de passieve netwerkcomponenten (de 
glasvezel infrastructuur) als de actieve netwerkcomponenten (routers, switches, 
bridges). 

• Het monitoren van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk. 

• Het oplossen van storingen. 

• Het uitvoeren van het configuratiebeheer van de actieve componenten. 

• Het implementeren van patches en nieuwe versies van besturingssoftware voor de 
actieve netwerkcomponenten. 

• Het zorgdragen voor de toegangscontrole tot de netwerkvoorzieningen. 

• Het systematisch uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. 

• Het documenteren van systeemprogrammatuur en –procedures. 

• Capaciteitsplanning van het netwerk. 

• Beschikbaarheidsbeheer van het netwerk. 

• Het leveren van managementinformatie over het gebruik van en storingen in het 
netwerk. 

 Bereik van de 
dienstverlening 

• De dienstverlening heeft alleen betrekking op het netwerk binnen het WSD-
complex en aangrenzende locaties. 

• De verantwoordelijkheid voor de netwerkinfrastructuur wordt overgedragen aan de 
I-Groep op het punt waar de glasvezelkabel het gebouw verlaat (dus vanaf de main 
switches, in het Letterengebouw en de UB). 

• De dienst ICT draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gegevens 
die over het netwerk worden getransporteerd. 

• De dienst ICT is geen eigenaar van de netwerkbekabeling. Deze hoort net als de 
stroomvoorziening tot de infrastructuur van het gebouw. Uitbreiding van 
netwerkbekabeling gebeurt daarom niet door de dienst ICT, maar door de 
gebouwenbeheerder. 

 Doelgroep Lokaal beheerders van werkplekcomputers. 

 Voorwaarden • Over het netwerk is alleen TCP/IP als transportprotocol toegestaan. 

• De dienst wordt alleen verleend in combinatie met de dienst DNS- en IP-beheer 

 Servicewindow Het netwerk is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor gebruik. 
Dienstverlening voor het netwerk vindt plaats tijdens kantooruren van 8.30 - 17.00 
uur. Buiten kantooruren wordt de dienst niet bewaakt.  

Herstelwerkzaamheden als gevolg van storingen worden als regel niet buiten 
kantooruren uitgevoerd, tenzij hier aanvullend opdracht toe wordt verleend. 

 Serviceniveaus  Gedetecteerde en aangemelde incidenten worden afgehandeld op basis van de 
volgende prioriteitenniveaus: 0 t/m 5. 

 Beveiligings- 
niveaus 

Zie voor de standaard beschikbare beveiligingsvoorzieningen Serviceniveaus - 
Beveiliging. Op aanvraag kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden 
geïmplementeerd, met gebruikmaking van de Firewalldienst 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Serviceniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
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Netwerkdiensten 
 Beheer van het facultaire netwerk 
 Onderhoud Geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar is, 

vinden in de regel plaats buiten kantoortijd, tussen 18.00 uur en 08:00 uur.  

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij 
de Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail Helpdesk@I-
groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT, 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl..  

 Tarieven Voor de afnemers buiten de Faculteit der Letteren bedragen de kosten € 90 per 
geactiveerde outlet.  

Het tarief is als volgt opgebouwd: 

 Kosten per jaar 
Afschrijvingskosten actieve netwerkcomponenten 45 
Kosten firewall  15 
Kosten beheersoftware 15 
Personele lasten beheer 15 
 90  

 

mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
mailto:ict@let.leidenuniv.nl
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Netwerkdiensten 
 DNS- en IP-beheer 
 Omschrijving Het uitgeven van IP-adressen binnen de door de I-Groep aan de Faculteit der 

Letteren beschikbaar gestelde IP-adresruimte  

 Dienstverlening • Uitgifte van IP-adresruimte. 

• Het uitgeven van machinenamen binnen de beheerde domein 

• Het beheren van de facultaire DNS-server 

• Het verwerken van mutaties. 

• Het leveren van Firewalldiensten 

 Bereik van de 
dienstverlening 

• De dienstverlening beperkt zich tot het domein Let.Leidenuniv.nl, en andere 
domeinen die door de opdrachtgever onder beheer van ICT Letteren gebracht 
zijn. 

 Doelgroep De dienst wordt uitgevoerd in opdracht van het Bestuur van de Faculteit der Letteren 
en gelieerde instellingen. 

 Voorwaarden • Installatie en aansluiting van apparatuur gebeurt uitsluitend door of onder 
toezicht van de afdeling ICT 

 Servicewindow De DNS is 7x 24 uur beschikbaar voor gebruik. De dienstverlening op het terrein van 
DNS-beheer vindt plaats tijdens kantooruren van 8.30 - 17.30. Daarbuiten is de DNS 
beschikbaar, uitsluitend op basis van onbemande operatie. 

 Serviceniveaus  Gedetecteerde en aangemelde incidenten worden afgehandeld op basis van de 
volgende prioriteitenniveaus: 0 t/m 5. 

 Beveiligings- 
niveaus 

Zie voor de standaard beschikbare beveiligingsvoorzieningen Serviceniveaus - 
Beveiliging. Op aanvraag kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden 
geïmplementeerd. 

 Onderhoud Geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar 
is, vinden in de regel plaats op maandagavond tussen 18.00 uur en dinsdagochtend 
08:00 uur.  

 Storingsmelding Storingen kunnen tijdens kantooruren (tussen 8.30 en 17.30 uur) worden gemeld bij 
de Helpdesk van de Informatiseringsgroep:  071 527 7777 of  via e-mail 
Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl.  

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl.  

 Tarieven Voor de afnemers zijn geen extra kosten aan het gebruik van deze dienst verbonden.  

 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Serviceniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/Dienstenbeschrijvingen/ALG-Beveiligingsniveaus.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
http://www.leidenuniv.nl/i-groep/p&dcat/startpagina_algemenediensten.htm
mailto:Helpdesk@I-groep.leidenuniv.nl
mailto:ict@let.leidenuniv.nl
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Netwerkdiensten 
 Firewalldiensten 
 Omschrijving Het filteren van ongewenst netwerkverkeer. De dienst wordt ingekocht bij de 

Informatiseringsgroep, maar is daar nog niet in extenso omschreven 

 Dienstverlening • Afschermen van het beheerde domein door middel van ip- en poortfiltering 

• Afschermen van elkaar van beheerde segementen door middel van ip- en 
poortfiltering 

• Toegangsmogelijkheid vanuit de aangesloten segmenten tot de 
concernapplicatieomgeving 

• Toegangsmogelijkheid vanuit de aangesloten segementen op relevante 
servervoorzieningen 

 Bereik van de 
dienstverlening 

De dienstverlening wordt alleen verleend voor afnemers van de dienst Beheer van 
het facultaire netwerk en binnen het WSD-complex en aangrenzende locaties 

 Doelgroep • Netwerkbeheer  WSD-complex en UB (ICT Letteren) 

• Lokaal beheerders binnen het WSD-complex 

 Voorwaarden - 

 Servicewindow De dienst is 24x7 uur beschikbaar.  

Ondersteuning vindt plaats tijdens kantooruren, op universitaire werkdagen van 
08.30 tot 17.00. 

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd ICT 071 527 2180, 
ict@let.leidenuniv.nl. 

 Tarieven De dienst is inbegrepen in de dienst Beheer van het Facultaire Netwerk 

 

mailto:ict@let.leidenuniv.nl
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Logistieke diensten 
  

 

 

                             

 

Inkoop van hardware en software 
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Logistieke diensten 
 Inkoop van hardware en software 
 Omschrijving De inkoop van computerapparatuur en software voor inzet binnen het WSD-complex 

en aangrenzende locaties. 

 Dienstverlening Het verlenen en bewaken van inkoopopdrachten aan de I-Groep of andere 
leveranciers. 

Het configuratiebeheer van de ingekochte apparatuur en software 

Het geven van advies over de aanschaf van apparatuur en programmatuur op een van 
de volgende wijzen: 

Behandelen aanvragen via on line aanvraagformulier (www.ictletteren.leidenuniv.nl, 
aanvraagformulieren)  

Maatwerkofferte via Hoofd ICT 

 Bereik van de 
Dienstverlening 

De volgende categorieën artikelen worden ingekocht: 

Computerapparatuur: alleen voor aanvullende configuraties in projecten. De standaard 
werkplek wordt geregeld via de huisvesting. 

Computer-randapparatuur (printers, scanners e.d.), alleen na toestemming van de 
portefeuillehouder ict, op kosten van de aanvrager. 

Supplies (printertoner, -cartridges, -papier, floppy disks, cd-roms en dergelijke) vallen 
niet onder de dienst. 

software-licenties, op kosten van de aanvrager 

Inkoop van artikelen vindt in principe plaats via de I-shop van de I-Groep. 

 Doelgroep Universitaire eenheden, aan de universiteit gelieerde instellingen, individuele 
medewerkers en studenten, overige belangstellenden. 

 Voorwaarden De afnemer maakt tevens gebruik van de dienst Werkplekondersteuning. 

 Servicewindow De dienstverlening vindt plaats op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.  Voor adviezen 
en het aanvragen van een maatwerkofferte op het gebied van niet-standaard 
computerapparatuur of software, kunt u contact opnemen met het Hoofd ICT  

 

 Serviceniveaus Responsetijden: 

- de aanvrager krijgt binnen een werkdag respons.  

Levertijden: afhankelijk van leverancier 

 Beveiliging - 

 Onderhoud 
en verzekering 

Bij de meeste computerapparatuur is een onderhoudscontract inbegrepen.  

 Klachten Klachten over de dienstverlening kunnen worden gezonden aan het hoofd van de 
afdeling ICT, Dhr. Drs. J. de Boer, ict@let.leidenuniv.nl, 071 – 527 2180. 

 Informatie Nadere informatie over deze dienst is te verkrijgen bij het Hoofd van de afdeling ICT, 
071 527 2180, ict@let.leidenuniv.nl. 

http://www.ictletteren.leidenuniv.nl/
mailto:ict@let.leidenuniv.nl
mailto:ict@let.leidenuniv.nl
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Logistieke diensten 
 Inkoop van hardware en software 
 Tarieven Voor prijsinformatie over het standaardassortiment kan de website van de I-groep 

worden geraadpleegd: http://www.leidenuniv.nl/i-groep/shop. Overige prijsinformatie 
wordt op aanvraag verstrekt. 

 

http://www.leidenuniv.nl/i-groep/shop
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BIJLAGE: Typen werkplekcomputers 
 benaming OS Omschrijving 
 Administratieve 

pc 
XP Geheel volgens facultaire standaard uitgeruste desktop machine, 

met toegangsmogelijkheden voor concernapplicaties. Het 
personeel heeft geen rechten tot aanpassing het installeren van 
software 

Doelgroep: administratief personeel 

ondersteuning: vanaf uitrol in project ‘Opvolging Windows NT’ 

 Open pc XP Geheel volgens Faciultaire standaard Windows XP uitgeruste 
desktop machine, waarop gebruiker beperkte rechten heeft om 
aanvullend zelf programmatuur te installeren 

Ondersteuning:  

- Helpdesk: alleen standaard functionaliteit  

- probleemoplossing door reparatie of herinstallatie  

doelgroep: wetenschappelijk personeel  

ondersteuning: vanaf uitrol in project ‘Opvolging Windows NT’ 

 Groene pc NT Geheel volgens de Universitaire Standaard Windows NT 
uitgeruste desktop machine.  

Ondersteuning:  

- Helpdesk: volledig 

- probleemoplossing: volledig, ondersteuning bij werking van 
applicaties door uitleg functionaliteit. Geen ondersteuning bij 
word-macro’s en administratieve taken (mail merge e.d.) 

ondersteuning: tot einde project ‘Opvolging Windows NT’ 

 Rode pc NT Geheel volgens  Universitaire Standaard Windows NT uitgeruste 
desktop machine, maar gebruiker kan zelf programmatuur 
installeren 

Ondersteuning:  

- Helpdesk: alleen standaard functionaliteit Office 

- probleemoplossing door herinstallatie  

ondersteuning: tot einde project ‘Opvolging Windows NT’ 

 W98 W98 Desktop PC uitgerust met Windows 98.  

Ondersteuning: 

- Hardware: reparatie hardware 

- Helpdesk: alleen standaard functionaliteit Office 

- probleemoplossing op basis van herinstallatie 

ondersteuning: tot einde project ‘Opvolging Windows NT’ 

 Mac OS 9 Desktop MacIntosh uitgerust met Mac OS 9 

- Hardware: reparatie hardware 

- Helpdesk: alleen registratie calls 

- probleemoplossing op basis van herinstallatie. 
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BIJLAGE: Typen werkplekcomputers 
 benaming OS Omschrijving 

Ondersteuning: tot planmatige vervanging machine 

  OS X Desktop PC uitgerust met Windows Mac OS X.  

Ondersteuning: 

- Hardware: reparatie hardware 

- probleemoplossing op basis van herinstallatie 

 
Overige computerplatforms worden op geen enkele wijze ondersteund, tenzij met de 
gebruikersorganisatie specifieke afspraken zijn gemaakt. In het bijzonder geldt dit voor: 
bijzonder: 

- alle typen notebooks 
- DOS-applicaties 
- Windows 3.11 
- Windows95 
- Windows 2000 
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Bijlage: typen randapparatuur 
 
Door ICT Letteren wordt een aantal typen randapparatuur ondersteund. Apparatuur die niet 
via ICT Letteren is aangeschaft en geïnstalleerd, wordniet t niet ondersteund, ook niet als ze 
van hetzelfde type zijn. 
 

Typen randapparatuur 
 benaming Merk Omschrijving 
 Netwerk 

printer 
HP Printer aangesloten op het netwerk, geschikt voor gedeeld gebruik 

 Lokale 
printer 

HP Printer aangesloten op parallelle of usb poort (indien ondersteund) 
van desktop computer. De gebruiker betaalt de aanschaf- en 
installatiekosten van de printer. Reparaties worden na accordering 
door de budgethouder op basis van nacalculatie bij externe 
leveranciers uitbesteed, onder coördinatie van de dienst ICT. 

 Scanner HP 

 

De dienst ICT verzorgt IT-serviceeilanden bij de secretariaten van 
beheerseenheden (opleidingsclusters en onderzoeksscholen). Deze 
zijn voorzien van cd-brander en scanner. Scanners buiten deze 
service-eilanden worden niet ondersteund. 

 CD-brander HP De dienst ICT verzorgt IT-serviceeilanden bij de secretariaten van 
beheerseenheden (opleidingsclusters en onderzoeksscholen). Deze 
zijn voorzien van cd-brander en scanner. CD-branders buiten deze 
service-eilanden worden niet ondersteund. 
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Bijlage: software 
Alleen software binnen de Universitaire Standaard wordt inhoudelijk ondersteund via de 
Helpdesk en 2e lijns ondersteuning. Verder zijn er voor de concernapplicaties zijn bij de I-
Groep specifieke kennisgroepen ingericht. 
 
Daarnaast biedt ICT Letteren via het ICT&O-programma ondersteuning voor Blackboard en 
Hologram. 
 
Een actuele lijst van ondersteunde software staat vermeld op de website van de afdeling ICT; 
 
Verder is het voor een aantal pakketten mogelijk om die binnen de standaard ‘groene’ 
omgeving geïnstalleerd te krijgen. Afhankelijk van de door de Universiteit afgesloten 
licenties, moet hiervoor extra betaald worden. Zie voor een actuele lijst de website van de 
afdeling ICT. 
 
Op die software wordt geen inhoudelijke ondersteuning geboden. 

http://www.ictletteren.leidenuniv.nl/index.php3?m=17&c=12&garb=0.3497605970689329&session=
http://www.ictletteren.leidenuniv.nl/index.php3?m=17&c=12&garb=0.3497605970689329&session=
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