
 

Op alle rechtsbetrekkingen van Magna Cura zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, welke 
onder nummer 24316250 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn gedeponeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magna Live! Ondersteunen  
 
Onder de naam Magna Live! biedt Magna Cura een compleet portfolio aan (remote) diensten aan. De 
dienst Magna Live! Ondersteunen heeft betrekking op: 
▪ Magna Live! Bewaken 
▪ Magna Live! Ondersteunen 
 

 

 
 

 

 

Bewaken 

(Monitoring) 

Servicedesk 

(Helpdesk) 

Live! Ondersteunen 
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Ondersteunen 
Magna Live! Ondersteunen voorziet in het remote ondersteunen van uw organisatie. Permanent wordt 

uw netwerk in de gaten gehouden en indien nodig wordt hierop direct door onze Servicedesk 

geanticipeerd. Bovendien kunnen uw medewerkers altijd gebruik maken van onze Servicedesk. Op de 

Servicedesk worden de storingen vastgelegd en de voortgang van deze problemen continue in de gaten 

gehouden. Alle storingen worden vastgelegd in een Servicedesk applicatie. Magna Cura verzorgt de 

rapportage en opvolging hiervan. 

 

 Live! Ondersteunen 

Live! Bewaken   

Bewaken Server-omgeving   

Dagelijkse bewaken back-up (log)  √ 

Dagelijkse bewaken van vrije diskruimte  √ 

Dagelijkse bewaken Fysieke Harddisk (RAID)  √ 

Dagelijkse bewaken virusprotectie (updates) √ 

Alarmering van belangrijke services  √ 

Continue bewaken eventlogfiles  √ 

Dagelijkse bewaken Exchange database √ 

Dagelijkse bewaken op niet geautoriseerde inlogpogingen (Hacker Check) √ 

Bewaken Werkplekken   

Dagelijkse bewaken van vrije diskruimte  √ 

Dagelijkse bewaken virusprotectie (updates) √ 

Continue bewaken eventlogfiles √ 

Dagelijkse bewaken op Windows services √ 

Dagelijkse bewaken op niet geautoriseerde inlogpogingen (Hacker Check) √ 

Rapportage    

Rapportage (wekelijks en/of maandelijks) √ 

Terugkoppelen meldingen Live! Bewaken) √ 

Live! Servicedesk   

Permanente beschikbaarheid servicedesk √ 

Opvolgen meldingen Live! Bewaken (inclusief) √ 

Vastlegging van alle meldingen √ 

Responsetijd 2 uur 

Rapportage meldingen (extranet) √ 

Servicedesk 1e lijns : ondersteuning: basis storingen (*) √ 

Servicedesk 2e lijns : ondersteuning: complexe storingen, beheer, wensen (*)  

Betalen per melding   

Telefonisch support 24x7 (additioneel)  

 
(*) Invulling Servicedesk 

De medewerkers op de Servicedesk zullen de binnenkomende meldingen registeren in het servicedeskpakket. 
De meldingen zullen zij aanvullen met waardevolle informatie. Vervolgens zullen zij de meldingen analyseren 
en waar mogelijk direct opvolgen. Indien nodig wordt de melding geëscaleerd naar de 2e lijns Servicedesk. Vaak 
gebeurt dit als de melding specifieker is, niet direct is op te lossen of betrekking heeft op wensen of 
beheerszaken. De Servicedesk blijft verantwoordelijk voor de meldingen tot dat deze naar tevredenheid zijn 
afgehandeld. De Magna Cura Servicedesk is bereikbaar op telefoonnummer: 0180-750800 of per email 
servicedesk@magnacura.nl. 
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