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Inhoudsopgave
Vertrouwelijke informatie 

Alle in dit document gebruikte informatie, zoals-  

maar niet beperkt tot - afbeeldingen, logo’s en 

ontwerpen zijn eigendom van AnyLinQ B.V. AnyLinQ 

en zijn in dit voorstel gebruikt, onder het nadrukkelijke 

voorbehoud van alle rechten van AnyLinQ. Verder 

gebruik en/of openbaarmaking van de desbetreffende 

informatie is niet toegestaan, zonder een vooraf-

gaande expliciete schriftelijke bevestiging van 

AnyLinQ. In het geval van een (commercieel) voorstel 

van AnyLinQ, mag haar voorstel alleen gebruikt 

worden binnen de organisatie van Opdrachtgever, 

ter interne evaluatie van het desbetreffende voorstel 

door Opdrachtgever. In het kader van voornoemde 

evaluatie is het Opdrachtgever dan ook toegestaan, 

om het voorstel te delen met medewerkers  

van Opdrachtgever of door haar intern ingezette 

adviseurs. Opdrachtgever zal de desbetreffende 

medewerkers van Opdrachtgever of door haar intern 

ingezette adviseurs vooraf- en expliciet wijzen  

op deze bepaling. 

 

 

Deze clausule ziet sec toe op de bescherming  

van de commerciële belangen van AnyLinQ en 

heeft geenszins tot doel zakelijke gesprekken  

over het desbetreffende voorstel te bemoeilijken. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over  

dit document, dan kunt u zich wenden tot  

uw contactpersoon binnen AnyLinQ. 

Status & Geldigheid 

Dit voorstel is uitgebracht door AnyLinQ B.V, 

Kamer van Koophandel nummer 18083436, 

kantoorhoudend te ´’s-Hertogenbosch. Dit voorstel 

is  geldig gedurende de vermelde periode, waarna 

het aanbod automatisch vervalt. Het voorstel is 

gebaseerd op AnyLinQ ´s algemene voorwaarden, 

die u bij dit voorstel zijn verstrekt en bovendien  

te downloaden op www.anylinq.com/legal   

Iedere afwijking van deze voorwaarden, kan leiden 

tot intrekking van het voorstel of een aanpassing 

van het voorstel en/of de prijs.
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L.S.,
In deze brochure wordt onze AnyCare dienstverlening uitgelegd.  

Met AnyCare bieden wij klanten ondersteuning en volledige ontzorging  

bij het beheer van IT-infrastructuur en Data Management-oplossingen. 

We bieden diverse dienstverleningsniveaus aan. Het begint bij het leveren 

van reactieve ondersteuning en kan worden uitgebreid naar volledige   

As-a-Services modellen. Naast beheer en dienstverlening bieden wij ook 

de mogelijk om de IT-omgeving te financieren en diensten met een OPEX-

model af te nemen.

Bij AnyLinQ heeft klanttevredenheid altijd de hoogste prioriteit.  

Daarom gaan we liever uit van een Service Level eXperience (SLX)  

in plaats van een Service Level Agreement (SLA). Waarde toevoegen,  

lange termijn relaties en partnership staan bij ons voorop. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet, 

Edwin van Dongen

Manager Services | AnyLinQ B.V.
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01 AnyLinQ
AnyLinQ, opgericht in 2006, is een expert op het gebied van Data. 

AnyLinQ zorgt ervoor dat klanten hun data beschikbaar hebben, 

goed kunnen beheren en gebruiken. Het beschikbaar stellen  

van data is het begin. Wij helpen klanten ook waarde te halen  

uit data, zodat organisaties het verschil kunnen maken. Dit alles 

doen we door het verbinden van technologie, kennis en services 

en zijn hierin een strategische kracht in de IT-ecosystemen. 

 

De kennisorganisatie heeft ruim 250 professionals in dienst 

 waarvan 220 consultants. AnyLinQ levert niet alleen advies en 

ondersteuning. Onze gecertificeerde  specialisten ontwerpen 

en implementeren ook innovatieve projecten en diensten op het 

gebied van Network & Security, Systems & Cloud en Open Source. 

 

De dienstverlening van AnyLinQ beslaat alle facetten  

op het gebied advies, design, implementatie, monitoring,  

beheer en technische ondersteuning van IT-omgevingen. 

Hierdoor kan AnyLinQ relaties volledig ontzorgen en ook  

na de implementatie de verantwoordelijkheid nemen voor 

uitstekende support en ondersteuning (desgewenst 24x7)  

vanuit het NOC in ‘s-Hertogenbosch.

AnyLinQ opereert vanuit drie locaties.  

Het hoofdkantoor bevindt zich in Leusden  

(nabij Amersfoort). Het Network Operations  

Center is gelegen in ‘s-Hertogenbosch  

in de Gruyterfabriek. 

De vestiging in Fuengirola (Spanje) richt zich  

op marktonderzoek, campagnes en klantcontact.

Locaties
Nederland

HQ Leusden

Fuengirola

Spanje

Bekroonde 
partnerships 
met toon- 
aangevende 
leveranciers

250

720+ 7,9

Meer dan

gecertificeerde IT 
professionals

Sterke positie in de IT 
markt met klanten in 
MKB+ en Enterprise

voor klanttevredenheidvendor certificaten

15,7
jaar gemiddelde 

werkervaring

NOC ‘s Hertogenbosch
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•  ISO9001 (kwaliteit): De kwaliteit van de dienstverlening  

is opgehangen aan gestandaardiseerde processen met eigenaren. 

•  ISO14001 (milieu): AnyLinQ gaat voorantwoord om met het milieu  

en heeft MVO hoog op de agenda staan. 

•  ISO27001 (informatiebeveiliging): AnyLinQ gaat vertrouwelijk om met 

informatie en gegevens van de klant. Het bedrijf voert actief beleid  

om fysieke en logische toegang tot systemen veilig te houden. 

De servicedesk is excellent en krijgt een gemiddelde klanttevredenheids-

score van 7,9*. Ons team van specialisten in het Network Operations 

Center in ‘s-Hertogenbosch staan dag en nacht klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Periodiek voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit bij onze meest kritische beheerklanten.  

Een 7,9 is de score van ons Q1 2019 onderzoek.

AnyLinQ is een kennisorganisatie en investeert daarom continu  

in de vaardigheden en kennis van de eigen medewerkers en relaties.  

Mede door het behalen van specialistische certificeringen heeft AnyLinQ  

de hoogste partnerstatus behaald bij haar strategische vendoren.  

Dit zorgt dat we altijd toegang hebben tot het hoogste serviceniveau  

op zowel operationeel als managementniveau. AnyLinQ is trots dat  

ze voldoet aan de strenge certificeringseisen van partners. Om deze status 

te behouden doen we doorlopend onderzoek naar klanttevredenheid. 

Wij beschikken ook over diverse kwaliteitsmanagementsystemen.  

Onze processen zijn geborgd en worden periodiek ge-audit door een 

externe auditor. De volgende actieve certificeringen zijn van kracht:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertise & Partnerships

24x7 24 FTE 8,2
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02 AnyCare AnyLinQ biedt haar dienstverlening aan als AnyCare in vier verschillende pakketten: Basic, Advanced, Premier en As-a-Service. 

Deze pakketten verschillen in het aanbod van de serviceverlening en de mate van en eigenaarschap.

• Onder serviceverlening verstaan wij hoe we de dienst leveren;

• Onder verantwoordelijkheid verstaan we wie eindverantwoordelijk is voor het voeren van het beheer; 

• en onder eigenaarschap verstaan we wie eigenaar is van de infrastructuur (hardware, software en licenties).

Eigenschappen 

SERVICE 

VERANTWOORDELIJKHEID 

EIGNAARSCHAP INFRASTRUCTUUR

De IT-afdeling van de klant 

beheert de IT-infrastructuur zelf. 

Deze wordt ondersteund door  

een helpdesk van AnyLinQ die 

24x7 klaarstaat voor het oplossen 

van incidenten en problemen 

(reactief support). 

REACTIEF

KLANT

KLANT

BASIC

Specialisten van AnyLinQ 

beheren de IT-infrastructuur  

van de klant en hebben  

de volledige verantwoording 

hiervoor. Operationele taken 

worden op afstand uitgevoerd.  

PROACTIEF

ANYLINQ

KLANT

De IT-afdeling van de klant 

beheer de IT-infrastructuur zelf, 

maar wordt daarbij proactief 

geholpen door de specialisten 

van AnyLinQ voor zaken  

als monitoring, het maken 

van configuratie back-ups, 

capacity management  

en availability management.

PROACTIEF

KLANT

KLANT

De IT-infrastructuur die bij de klant 

staat is eigendom van AnyLinQ. 

AnyLinQ is verantwoordelijk  

voor vervanging en onderhoud  

van de apparatuur. De klant betaalt 

voor gebruik van de apparatuur 

in een voor hem gewenst 

betalingsmodel (pay per use  

of een model dat aansluit  

op de wensen van de klant).  

De klant verkrijgt de hoogste  

mate van beheerservice.

PROACTIEF

ANYLINQ

ANYLINQ

ADVANCED AS-A-SERVICEPREMIER
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De AnyCare pakketten zijn beschikbaar voor drie 

verschillende servicedomeinen: 

AnyLinQ heeft diepgaande kennis (CCIE, HCIE niveau) 

van netwerkinfrastructuren. Wij beheren en bouwen 

complexe netwerken, zoals het WiFi-netwerk, het 

campusnetwerk en de datacenteromgeving. Onze 

specialisten hebben diepgaande kennis van firewalls, 

load balancing en andere beveiligings technologieën. 

AnyLinQ beheert volledige datacenter- en Cloud 

omgevingen. Door diepgaande kennis van netwerk-, 

storage- en servervirtualisatie zijn wij in staat om  

grote datacenters te beheren. We zijn gespecialiseerd 

in Hyper Converged Infrastructuur (HCI), Hybrid Cloud 

en High Performance Computing (HPC).

AnyLinQ beheert volledige datamanagement-

omgevingen op operationeel niveau en kan  

daarbij zorgdragen voor Back-up, Disaster  

Recovery en Archiving. 

7 / 16
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03 AnyCare Service
De vier AnyCare pakketten zijn vastgelegd in de AnyCare servicematrix (zie hieronder). AnyCare biedt volledige ontzorging in de eerder genoemde drie service domeinen op het gebied  

van infrastructuurbeheer en zorgt voor een goede borging van deze dienstverlening in processen en governance. 

AnyLinQ maakt gebruik van de ITIL-standaard om de diverse dienstencomponenten van de AnyCare pakketten te beschrijven. 

Daarnaast bevat AnyCare een aantal extra processen die buiten de ITIL-standaard vallen: ‘Strategy Services’ en ‘Value Services’.  

In de volgende hoofdstukken vind je hier meer uitleg over.

BASIC ADVANCED AS-A-SERVICEPREMIER
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AnyLinQ maakt gebruik van de ITIL-standaard. Deze zijn onderverdeeld  

in Service Design, Service Operations en Service Transition. 

Service design beschrijft het fundament aan de te leveren diensten, de 

afbakening van de te leveren diensten en de inrichting van de backoffice. 

Ook wordt hier de governance met de klant geregeld.

4.1.1 SERVICE LEVEL MANAGEMENT

Op reguliere basis krijgt u een rapportage over de onderdelen die 

gemonitord worden. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van diensten,  

het gebruik van schijfruimte en geheugen, etc. De rapportage geeft ook 

inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening. De rapportage wordt met  

u besproken tijdens een Service Review Meeting. 

4.1.2 CAPACITY MANAGEMENT

Capacity management betekent dat er actief op wordt toegezien dat 

diensten en IT-Infrastructuur in staat is om vastgestelde KPI’s te behalen.

Er is een roadmap en er zijn overlegmomenten (op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau) om in te grijpen op fluctuaties in de capaciteitstrend. 

AnyLinQ voorziet in de beschikbaarheid van de juiste resources 

(specialisten) om een kwalitatieve dienst te leveren. 

4.1.3 AVAILABILITY MANAGEMENT

Availability management betekent dat er gewerkt wordt met meetbare  

KPI’s die een duidelijk beeld geven van de te verwachten beschikbaarheid 

en kwaliteit van diensten. Er zijn bovendien processen, procedures  

en technische maatregelen om de beschikbaarheid te realiseren.

4.1.4 SERVICE CATALOG

In de Service Catalog zijn de afspraken over de te leveren diensten 

vastgelegd. De Service Catalog bevat een gedetailleerde beschrijving van  

de KPI’s, verwachtingen en Service Levels. De scope van de te leveren 

dienst is er vastgelegd en er staat ook expliciet vermeld wat geen onderdeel 

is van de dienst. De Service Catalog bestaat uit drie documenten:

• Service Level Agreement (SLA); 

• Dossier van Afspraken en Procedures (DAP); 

• Dossier van Financiële Afspraken (DFA);

04 ITIL Dienstencomponenten

Service Design
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Service Operations beschrijft hoe dagelijkse werkzaamheden  

worden uitgevoerd.

4.1.5 SERVICEDESK 

De servicedesk behandelt vragen en meldingen op het gebied van de 

beheerde infrastructuur en is op werkdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur 

telefonisch en per e-mail bereikbaar.  De servicedesk behandelt enkel 

vragen en verzoeken van gebruikers die bij AnyLinQ bekend zijn als key 

users. Deze hebben de beschikking over een helpdesk webportaal.  

Hierop kan men de ontwikkeling van aangemelde incidenten volgen, 

nieuwe incidenten aanmelden en contact opnemen met de servicedesk. 

AnyLinQ zorgt voor een zorgvuldige administratie van die key users 

(aanname, registratie, coördinatie en statusbewaking).  Eindgebruikers 

melden incidenten bij de key users.

4.1.6 INCIDENT MANAGEMENT

Incidenten worden door de servicedesk geregistreerd in een ticketsysteem. 

Klanten (key users) kunnen ook incidenten en ondersteuningsverzoeken 

registreren in het ticketsysteem.

AnyLinQ herstelt in het geval van verstoringen de dienstverlening conform 

de afspraken die zijn vastgelegd in de SLA.

4.1.7 PROBLEM MANAGEMENT

AnyLinQ onderzoekt op een gestructureerde wijze incidenten met een 

onbekende oorzaak. Het doel van problem management is onder andere:

•  Het voorkomen van incidenten en ervoor zorgdragen dat incidenten 

zich niet herhalen.

•  Minimaliseren van de impact van incidenten die niet voorkomen 

kunnen worden.

4.1.8 EVENT MANAGEMENT

AnyLinQ monitort de beheerde infrastructuur 24x7 en signaleert incidenten 

in een vroeg stadium. Incidenten hoeven niet te worden gemeld, maar 

worden proactief opgelost. 

AnyLinQ monitort een groot aantal waarden waaronder processorgebruik, 

status van diensten, geheugengebruik en de capaciteit van omgevingen 

en verbindingen. Ook de logbestanden en eventlogs van de verschillende 

componenten worden actief gemonitord. Bij detectie van een 

waarschuwing of fout wordt er een ticket aangemaakt in ons ticketsysteem, 

zodat AnyLinQ direct actie onderneemt om het incident op te lossen.

Service Operations
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Service Transition beschrijft hoe wijzigingen van de infrastructuur worden 

uitgevoerd en bijgehouden. 

AnyLinQ maakt een onderscheid tussen kleine beheeraanpassingen 

die onderdeel zijn van het beheercontract en grote wijzigingen die los 

in rekening worden gebracht. Deze grote aanpassingen hebben een 

projectleider en presales en solutions architect die een aparte offerte 

aanbieden. 

4.1.9 CHANGE MANAGEMENT

AnyLinQ ondersteunt bij het aanbrengen van wijzigingen aan de infra-

structuur. Standaard veranderingen zijn onderdeel van de AnyLinQ 

beheerdienstverlening. Grotere veranderingen in de infrastructuur krijgen 

een eigen change plan en worden inclusief bijbehorende kosten, altijd eerst 

aan de klant voorgelegd.

4.1.10 KNOWLEDGE MANAGEMENT

AnyLinQ legt zorgvuldig documentatie, tekeningen en kennis van de  

te beheren omgeving vast. Kennis van de klantomgeving is hierdoor goed 

op orde bij AnyLinQ. De documentatie is bij voorkeur opgeslagen in een 

omgeving die zowel toegankelijk is voor AnyLinQ als voor de klant. 

4.1.11 RELEASE MANAGEMENT

Patch en Releasemanagement betreft het adviseren omtrent firmware-  

en patchlevels alsmede security en vulnerability alerts. U ontvangt hierover 

van ons een gedegen adviesrapport. Wanneer u change management  

als onderdeel binnen de aangeboden dienstverlening heeft, verzorgen  

wij ook proactief de uitrol.

4.1.12 SERVICE ASSET MANAGEMENT

AnyLinQ scant alle beheerde componenten van de infrastructuur periodiek 

door hard- en softwarecomponenten uit te lezen, rapporteert welke hardware 

gebruikt wordt en analyseert waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn.  

Er is zo bovendien controle of support volgens contract geleverd is.

 

Dagelijkse back-up van de configuratie valt ook onder deze dienst. 

AnyLinQ houdt de resultaten van de back-up zorgvuldig bij in een logboek 

en voert, wanneer nodig, corrigerende maatregelen uit. De klant is er 

hierdoor van verzekerd dat hij in geval van een calamiteit terug kan vallen 

op een goede configuratie back-up.

Service Transition
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De onderstaande afbeeldingen geeft een totaalbeeld van alle AnyCare-diensten. 

Zoals aangegeven bevat AnyCare een aantal extra processen die buiten de ITIL-standaard vallen: ‘Strategy Services’ en ‘Value Services’.  

Met deze extra services onderscheiden we ons duidelijk in de markt.

ITIL v3 PROCESSES

SERVICES
STRATEGY
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•  Strategy Services betreft het ontwikkelen van een strategisch partnership met de klant. 

•  Value Services zorgen voor continue focus op verbetering, innovatie en ontzorging. Deze processen 

zijn toegevoegd om meer waarde toe te voegen aan diensten voor de klant. 

De Strategy Services is ingericht om de dienstverlening goed af te stemmen op de behoefte van de 

klant. Hierbij wordt gelet op de ontwikkeling van de dienstverlening, dat deze voldoet aan wet- en 

regelgeving, dat de informatie en data van de klant is geclassificeerd conform ISO 27001 en dat de 

tooling is afgestemd op de wensen van de klant. Dit is samen te vatten in de volgende categorieën: 

Service Portfolio, Compliancy & Audits, Security Management en Tooling. 

5.1.1 SERVICE PORTFOLIO 

Het Service Portfolio bestaat uit drie processen:

•  Het bijhouden van de Service Catalogus: dit betreft de Managed Services dienstverlening die  

op dit moment door AnyLinQ geleverd wordt. 

•  Het bijhouden van de Roadmap (ofwel Services Pipeline): Dit betreft de services die op dat moment 

worden ontwikkelt. Hiermee heeft de klant inzicht in de ontwikkeling van de door haar gewenste services.

•  Het bijhouden van de Legacy diensten: Dit zorgt voor het lifecycle management proces over  

de diensten die AnyLinQ biedt.

Het ITIL Service Portfolio Management proces zorgt 

voor het inzichtelijk houden van de ontwikkelingen  

van de klantbehoefte.

Het proces zorgt voor het continu in kaart brengen  

van de behoefte en het ‘meebewegen’ van de Managed 

Services die AnyLinQ haar klanten biedt. 

5.1.2 COMPLIANCY & AUDITS

Vaak zijn er specifieke wet- en regelgeving van 

toepassing op de dienstverlening. AnyLinQ biedt diverse 

diensten om te ondersteunen in de compliancy van  

de infrastructuur en processen die aansluiten bij de wet- 

en regelgeving. Zo biedt AnyLinQ audits op het gebied 

van Infrastructuur Healthchecks, Security (penetratie) 

testen, GAP analyses en Architectuur ondersteuning. 

5.1.3 SECURITY MANAGEMENT

Als onderdeel van ISO27001 heeft AnyLinQ een security 

management proces ingericht op basis van het PLAN 

05 AnyLinq’s extra Dienstencomponenten

5.1 Strategy Services
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– DO – CHECK – ACT principe. ISO27001 beschrijft de eisen waarop het 

ISMS (Information Security Management System) wordt opgezet. Het doel 

is te zorgen dat AnyLinQ de informatie en toegang tot informatie van haar 

klant op een juiste manier beschermt. Daarbij wordt de beschikbaarheid, 

integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie geclassificeerd  

en bestuurd. Samen met de klant worden deze aspecten periodiek 

besproken en aangescherpt indien nodig. 

5.1.4 TOOLING

De Service Organisatie van AnyLinQ gebruikt diverse tools om het beheer 

(en de processen) van de beheerde diensten op een adequate manier 

te kunnen uitvoeren.  Daarnaast maken we gebruik  van tooling (zoals 

Self-Service tooling) waarmee een klant het inzicht en de mogelijkheden 

realiseert die ze wenst voor een goede regievoering. 

De Value Services zijn door AnyLinQ ontwikkelde processen die zich 

specifiek richten op het verhogen van klanttevredenheid (SLX). 

5.2.1 SERVICE IMPROVEMENT 

AnyLinQ verbetert proactief de kwaliteit van dienstverlening door open 

advies te geven en periodiek  workshops te organiseren om klanten te 

informeren over de laatste ontwikkelingen en technologieën. Daarnaast 

organiseert AnyLinQ gemiddeld twee kennissessies per maand voor haar 

klanten en haar eigen medewerkers onder de noemer AnyLinQ Academy. 

5.2.2 REALTIME CUSTOMER SATISFACTION MONITORING

AnyLinQ meet niet alleen periodiek uitgebreid klanttevredenheid, maar 

ook realtime. Elk aangemaakt ticket wordt voorzien van een zogenaamde 

Smiley Case zodat men kan aangeven wat men van de kwaliteit van  

de dienstverlening vindt. Service Managers grijpen direct in wanneer  

ze merken dat een klant ontevreden is. 

5.2.3 SELF-SERVICE

Via het AnyLinQ ITSM (Topdesk)-systeem heeft de klant toegang tot een 

webportaal waar de status van alle openstaande tickets te volgen is. 

Daarnaast is het mogelijk om, afhankelijk van de infrastructuur van de klant 

-  selfservicetools te koppelen.

5.2.4 3RD PARTY MANAGEMENT

AnyLinQ treedt op als single point of contact (SPOC) wanneer klanten 

gebruikmaken van onderaannemers of wanneer er meerdere leveranciers 

betrokken zijn bij een incident. Alle coördinatie verloopt via AnyLinQ.  

Er is daardoor nooit sprake van vingerwijzen naar andere partijen. 

5.2 Value Services
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Conclusie
Voor alles geldt dat we de basis van een succesvolle samenwerking tussen 

de klant en AnyLinQ begint bij het kiezen van een pakket, het vaststellen van 

de wederzijdse verwachtingen en deze te borgen in de processen. Om tot 

een goede samenwerking te komen worden er op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau afspraken gemaakt. Tijdens een periodiek overleg worden 

vervolgens de belangrijkste onderwerpen besproken en geëvalueerd.  

 

Waar je onze hulp ook bij nodig hebt, in alles dagen wij onze medewerkers, 

klanten, partners en concullega’s uit om tot de best mogelijke oplossing 

te komen voor de klant en samenwerking te creëren die aansluit op de 

business van de klant. 

Wij zien onszelf als de gedreven en loyale partner die organisaties helpt  

de volgende stap te nemen in een datagedreven wereld – nu, straks en later.

www.AnyLinQ.com

KIES
JE PAKKET

ONTWIKKEL
EEN SERVICE STRATEGIE

BEPAAL
DE GOVERNANCE

CREËER
EIGENAARSCHAP

15 / 16




