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Overzicht  

Deze Oracle Cloud Hosting en Delivery Policies (deze ‘Delivery Policies’) beschrijven de Oracle Cloud Services 

die door u zijn besteld. Deze Delivery Policies kunnen verwijzen naar andere Oracle Cloud-beleidsdocumenten; 

elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze Delivery Policies of in zulke andere beleidsdocumenten worden geacht te 

verwijzen naar ‘u’ zoals dit in uw order is gedefinieerd. Woorden die in deze Delivery Policies met een hoofdletter 

worden geschreven maar niet verder gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die in de Oracle Overeenkomst, uw 

order of de beleidslijn, waar van toepassing, hieraan is toegekend. 

Uw order of Oracle’s Service Specifications (zoals Oracle Cloud Service Pillar-documentatie, Service Descriptions 

of ordering document) kunnen aanvullende details of uitzonderingen bevatten in verband met specifieke Oracle 

Cloud Services. De Oracle Cloud Service Pillar-documentatie, de Service Descriptions en de Programma 

Documentatie voor Oracle Cloud Services zijn beschikbaar op http://www.oracle.com/contracts.  

Oracle Cloud Services worden geleverd onder de bepalingen van de Oracle overeenkomst, uw order en 

gerelateerde service specifications, inclusief deze Delivery Policies en Service Specifications die van toepassing 

zijn op zulke services. De levering van de Oracle Cloud Services door Oracle is afhankelijk van het naleven door u 

en uw gebruikers van uw verplichtingen en verantwoordelijkheden die in deze documenten en het daarin 

opgenomen beleid zijn bepaald. Deze Delivery Policies, en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, 

kunnen naar eigen goeddunken van Oracle worden gewijzigd; wijzigingen in Oracle’s beleidslijnen zullen echter 

niet leiden tot een materiële vermindering van het niveau van de prestaties, de beveiliging of beschikbaarheid van 

de Oracle Cloud Services die tijdens de Services Period van uw order worden geleverd.  

Alle andere Oracle Cloud Services worden geïmplementeerd in datacenters of infrastructuur serviceproviders van 

derden die door Oracle worden ingezet, met uitzondering van Oracle Cloud at Customer Services. Oracle Cloud at 

Customer Services zijn Public Cloud Services die worden geïmplementeerd in uw datacenter of een datacenter 

van derden dat door u wordt ingezet. U kunt deze services standalone aanschaffen of ze mogen worden 

geïmplementeerd als onderliggend platform voor andere Oracle Cloud Services voor Oracle Cloud at Customer 

Services. Oracle zal bepaalde hardwarecomponenten leveren aan uw datacenter, waaronder apparatuur voor een 

gateway, die Oracle nodig heeft om deze services te bedienen. U bent ervoor verantwoordelijk om voldoende 

ruimte, stroom en koeling te verschaffen voor implementatie van de Oracle-hardware (inclusief apparatuur voor de 

gateway) en te zorgen voor een passende netwerkverbinding zodat Oracle Cloud Operations de services kan 

benaderen. Oracle is als enige verantwoordelijk voor onderhoud van de Oracle-hardwarecomponenten (inclusief 

apparatuur voor de gateway). 

Deze Delivery Policies zijn niet van toepassing op Oracle BigMachines Express, Oracle ETAWorkforce of andere 

dergelijke Oracle Cloud offerings zoals aangegeven door Oracle in uw order of de van toepassing zijnde Service 

Description. 

http://www.oracle.com/contracts


 

 

 

4  |    ORACLE CLOUD HOSTING EN DELIVERY POLICIES    

 

1 Oracle Cloud Security Policy 

1.1 Beveiligingspraktijken ten aanzien van Oracle-informatie – Algemeen 

Oracle past beveiligingscontroles en -praktijken voor Oracle Cloud Services toe die zijn ontworpen voor de 

bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Content die door Oracle worden 

gehost in uw Oracle Cloud Services environment en om uw Content te beschermen tegen ongeautoriseerde 

verwerkingsactiviteiten zoals verlies of onrechtmatige vernietiging van gegevens. Oracle probeert voortdurend om 

deze beveiligingscontroles en -praktijken te versterken en te verbeteren. 

Oracle Cloud Services worden uitgevoerd onder praktijken die voldoen aan ISO/IEC 27002 (Code voor 

informatiebeveiliging) waaruit een uitgebreide set controles is geselecteerd. 

Beveiligingspraktijken ten aanzien van Oracle Cloud-informatie zijn onderhevig aan en worden bepaald door 

beveiligingsgebieden die van toepassing zijn op Oracle Cloud Services en uw gebruik van die Oracle Cloud 

Services. De beveiligingspraktijken ten aanzien van Oracle-informatie zijn van toepassing op Oracle-personeel 

(inclusief werknemers, contractors en tijdelijke werknemers), evenals eventueel aanvullend beleid waaraan hun 

dienstverband of de services die zij Oracle leveren onderhevig zijn.  

Oracle past een holistische aanpak van informatiebeveiliging toe. Hierbij wordt een meerlaagse 

beveiligingsstrategie toegepast en vullen beveiligingspraktijken en procedures ten aanzien van netwerken, 

besturingssystemen, databases en software elkaar aan, waarbij krachtige interne controles, governance en 

toezicht worden toegepast.  

Voor Oracle Cloud Services waarbij u uw beveiligingspostuur kunt configureren, bent u, tenzij anders aangegeven, 

verantwoordelijk voor het configureren, uitvoeren, onderhouden en beveiligen van de besturingssystemen en 

andere gerelateerde software van die Oracle Cloud Services (inclusief uw Content) die niet door Oracle worden 

geleverd. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van passende beveiliging, bescherming en back-up van uw 

Content. Hieronder kan het gebruik van encryptietechnologie vallen om uw Content te beschermen tegen 

onbevoegde toegang en het routinematig archiveren van uw Content. 

1.2 Fysieke beveiligingsmaatregelen 

Oracle implementeert maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot computerfaciliteiten waar uw 

Content wordt gehost, zoals de inzet van beveiligingspersoneel, beveiligde gebouwen en speciale datacenterlocaties. 

Oracle biedt beveiligde computerfaciliteiten voor zowel kantoorlocaties als productiecloudinfrastructuur. Algemene 

controles tussen kantoorlocaties en door Oracle beheerde co-locaties/datacenters omvatten momenteel onder 

andere:  

» Fysieke toegang vereist autorisatie en wordt bewaakt. 

» Alle werknemers en bezoekers moeten duidelijk zichtbaar officiële identificatie dragen op de locatie. 

» Bezoekers moeten een bezoekersregister tekenen en worden begeleid en/of geobserveerd zolang zij zich op de 

locatie bevinden. 

» Bezit van sleutels/toegangskaarten en de mogelijkheid van toegang tot de locaties worden bewaakt. Personeel 

waarvan het dienstverband bij Oracle wordt beëindigd moet sleutels/kaarten inleveren.  

Aanvullende fysieke beveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op door Oracle beheerde Cloud-datacenters. Dit 

omvat onder andere de volgende maatregelen: 

» Locaties worden via camerabewaking (CCTV) bewaakt. 

» Ingangen zijn voorzien van fysieke barrières om te voorkomen dat voertuigen ongeautoriseerde toegang krijgen. 



 

 

 

5  |    ORACLE CLOUD HOSTING EN DELIVERY POLICIES    

 

» Ingangen worden 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bemand door beveiligingspersoneel dat visuele identificatie 

uitvoert en het escorteren van bezoekers regelt. 

» Beveiligingsmaatregelen in verband met omgevingsgevaren. 

» Elke fysieke verplaatsing van apparatuur wordt beheerd op basis van persoonlijk ingediende ontvangstbewijzen en 

andere geautoriseerde procedures voor wijzigingenbeheer. 

» Netwerkkabels worden beschermd met kabeldoorvoeren, en routes door openbare gebieden worden, waar 

mogelijk, vermeden. 

 

Deze sectie is niet van toepassing op Oracle Cloud at Customer Services. U moet uw eigen beveiligde 

computerfaciliteiten leveren voor het hosten en uitvoeren van de aan Oracle Cloud at Customer Services 

gerelateerde hardware (inclusief de apparatuur voor de gateway) die Oracle nodig heeft om Oracle Cloud at 

Customer Services te leveren. 

1.3 Systeemtoegangscontroles 

Oracle kan onder andere de volgende controles toepassen, afhankelijk van de specifieke bestelde Cloud Services: 

authenticatie via wachtwoorden en/of multifactor authenticatie, gedocumenteerde autorisatie- en change 

management processen en logboekvastlegging van toegang. 

Voor Cloud Services gehost bij Oracle: (i) logins bij Cloud Services environments worden vastgelegd en (ii) logische 

toegang tot de datacenters wordt beperkt en beschermd.  

1.4 Gegevenstoegangscontroles 

Waar het servicecomponenten betreft die door Oracle worden beheerd, is Oracle’s toegang tot uw Content beperkt 

tot geautoriseerd personeel met een “need to know”. Bovendien biedt Oracle een mechanisme waarmee u de 

toegang tot uw Cloud Services environment en uw Content door uw geautoriseerde werknemers kunt beheren. 

1.5 Gebruikersencryptie voor externe verbindingen 

Uw toegang tot Oracle Cloud Services vindt plaats via een beveiligd communicatieprotocol dat door Oracle wordt 

geleverd. Als toegang plaatsvindt via een TLS-verbinding (Transport Layer Security), wordt die verbinding 

onderhandeld voor ten minste 128-bits encryptie of sterker. De private sleutel die wordt gebruikt om de cijfersleutel 

te genereren, bestaat uit ten minste 2048 bits. TLS wordt geïmplementeerd of kan worden geconfigureerd voor alle 

web based TLS-gecertificeerde applicaties die bij Oracle worden gebruikt. Het wordt aanbevolen de nieuwste 

beschikbare browsers die voor Oracle-programma’s zijn gecertificeerd, die compatibel zijn met hogere 

codeersterkten en beter zijn beveiligd, te gebruiken om verbinding te maken met web based programma’s. De lijst 

van gecertificeerde browsers voor elke versie van Oracle Cloud Services zal beschikbaar worden gesteld via een 

voor u toegankelijke portal of in de bijbehorende Service Description voor de Oracle Cloud Services. In sommige 

gevallen wordt een versleutelde verbinding niet geaccepteerd door een site van derden die u wilt integreren met de 

Oracle Cloud Services (bijvoorbeeld een sociale mediaservice). Voor Oracle Cloud Services waarbij HTTP-

verbindingen met de site van derden door Oracle worden toegestaan, zal Oracle dergelijke HTTP-verbindingen, 

naast de HTTPS-verbinding, mogelijk maken. 

1.6 Invoercontrole 

De bron van uw Content valt onder uw beheer en verantwoordelijkheid, en u beheert de integratie van uw Content in 

de Cloud Services environment. 
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1.7 Segregatie van gegevens 

Uw Content is logisch of fysiek gesegregeerd van de content van andere klanten die in de Oracle Cloud Services 

environments worden gehost. 

1.8 Vertrouwelijkheid en training 

Oracle-personeel dat mogelijk toegang heeft tot uw Content is gehouden aan geheimhoudingsverklaringen. Oracle-

personeel moet periodiek een cursus op het gebied van informatiebeveiliging en bewustwording van 

vertrouwelijkheid volgen.  

1.9 Beheer van bedrijfsmiddelen 

Oracle is verantwoordelijk voor de bescherming en inventarisatie van Oracle’s bedrijfsmiddelen voor de Cloud 

Services. Oracle’s verantwoordelijkheden kunnen het toewijzen van een eigenaar voor het evalueren en autoriseren 

van toegangsaanvragen van personen met een zakelijke reden en het bijhouden van een inventarisatie van 

bedrijfsmiddelen omvatten. 

 

U bent verantwoordelijk voor de bedrijfsmiddelen die u beheert en die gebruikmaken van of integreren met de Oracle 

Cloud Services, waaronder: het bepalen van de juiste informatieclassificatie van uw Content, het bepalen of de 

gedocumenteerde controles die door Oracle Cloud Services worden geleverd geschikt zijn voor uw Content en het 

verkrijgen van benodigde toestemmingen in verband met het verzamelen en gebruiken van informatie verstrekt door 

betrokkenen, inclusief enige dergelijke content die Oracle nodig heeft om de Cloud Services te leveren. 

1.10 Intern Oracle-informatiebeveiligingsbeleid 

Het Oracle Cloud-informatiebeveiligingsbeleid bepaalt beveiligingsgebieden die van toepassing zijn op Oracle Cloud 

Services en uw gebruik van Oracle Cloud Services. Het Oracle-informatiebeveiligingsbeleid is van toepassing op 

Oracle-personeel, evenals eventueel aanvullend beleid waaraan hun dienstverband of de services die zij Oracle 

leveren onderhevig zijn. 

Relevante informatie uit zulk beleid is beschikbaar in de van toepassing zijnde SOC 1, SOC 2 of andere rapporten 

van derden die met klanten worden gedeeld. 

1.11 Interne beveiligingsevaluaties en -handhaving 

Oracle implementeert interne processen om de effectiviteit van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen die in deze sectie worden beschreven, regelmatig te testen, beoordelen, evalueren en 

handhaven. 

1.12 Externe evaluaties 

Oracle kan derden inschakelen om onafhankelijke evaluaties uit te voeren van Cloud Services op de volgende 

gebieden (de beschikbaarheid en scope van rapporten kunnen per service en land verschillen): 

» SOC 1 (gebaseerd op Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE), nr. 18) en/of SOC 2 

rapporten.  

» Andere beveiligingstests door onafhankelijke derden om de effectiviteit van administratieve en technische controles 

te evalueren. 
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1.13 Oracle Software Security Assurance 

Oracle Software Security Assurance (OSSA) is Oracle’s methodologie voor het inbouwen van beveiliging in het 

ontwerp, de build, de tests en het onderhoud van haar services, inclusief de Oracle Cloud Services. Het OSSA-

programma wordt beschreven op http://www.oracle.com/us/support/assurance/overview/index.html. 

1.14 Andere beveiligingsgerelateerde verplichtingen van Klant  

U bent verantwoordelijk voor:  

» Het implementeren van uw eigen uitgebreide beveiligingssysteem en operationeel beleid, normen en procedures 

op basis van uw op risico’s gebaseerde beoordelingen en bedrijfsvereisten.  

» Het garanderen dat apparaten van eindgebruikers voldoen aan vereisten ten aanzien van webbrowser en 

minimale netwerkbandbreedte voor toegang tot de Oracle Cloud Services.  

» Het beheren van beveiligingscontroles van clientapparaten, zodat antivirus- en malwarecontroles worden 

uitgevoerd op gegevens en bestanden voordat gegevens worden geïmporteerd in of geüpload naar de Oracle 

Cloud Services.  

» Het onderhouden van door Klant beheerde accounts in navolging van uw beleid en beste beveiligingspraktijken. 

» Bovendien, voor Oracle Cloud at Customer Services, bent u verantwoordelijk voor het leveren van adequate 

fysieke en netwerkbeveiliging (zoals inbreukdetectiesystemen, toegangsbeheer en firewalls) om 

ongeautoriseerde toegang tot uw Oracle Cloud Services via uw netwerken te voorkomen. 

2 Oracle Cloud Service Continuity Policy 

2.1 Strategie inzake hoge beschikbaarheid van Oracle Cloud Services 

Oracle maakt gebruik van de Oracle Cloud Services binnen een bestendige computerinfrastructuur die is 

ontworpen om servicebeschikbaarheid en continuity te behouden als er sprake is van een incident dat de services 

beïnvloedt. Datacenters aangehouden door Oracle waarop Oracle Cloud Services worden gehost zijn component- 

en stroomredundant en zijn voorzien van noodstroomgeneratoren, en Oracle kan redundantie op een of meer 

lagen implementeren, inclusief netwerkinfrastructuur, programmaservers, databaseservers en/of opslag.  

2.2 Back-upstrategie van Oracle Cloud Services 

Oracle maakt periodiek back-ups van uw productiegegevens in de Oracle Cloud Services; deze zijn uitsluitend 

bedoeld voor gebruik door Oracle om gegevensverlies in geval van een incident te minimaliseren. Back-ups 

worden opgeslagen op de primaire locatie die wordt gebruikt om de Oracle Cloud Services te leveren, en kunnen 

ook worden opgeslagen op een alternatieve locatie voor redundantiedoeleinden. Een back-up wordt doorgaans 

online of offline bewaard gedurende een periode van ten minste 60 dagen na de datum waarop de back-up is 

gemaakt. In principe worden uw gegevens niet namens u door Oracle geüpdatet, ingevoegd, verwijderd of 

teruggezet. Bij uitzondering kan Oracle na schriftelijke goedkeuring u ondersteunen bij het terugzetten van 

gegevens die u heeft verloren als gevolg van uw eigen acties. 

Voor Oracle Cloud Services waarbij u back-ups kunt configureren op basis van uw eigen beleid, bent u 

verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het terugzetten van uw gegevens, niet-Oracle software en enige 

Oracle-software die niet door Oracle als onderdeel van deze services wordt geleverd. Bovendien wordt u 

aangemoedigd om een plan voor business continuity op te zetten om continuïteit van uw eigen activiteiten te 

garanderen in geval van een calamiteit. 

http://www.oracle.com/us/support/assurance/overview/index.html
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3 Oracle Cloud Service Level Objective Policy 

3.1 Uren van beschikbaarheid 

De Oracle Cloud Services zijn ontworpen om 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar 

te zijn, met uitzondering van onderhoudsperioden, upgrades van technologie en zoals anders wordt uiteengezet in 

de Oracle-overeenkomst, uw order en deze Oracle Cloud Service Level Objective Policy.  

3.2 Beschikbaarheid van de services 

Vanaf de activering van uw Oracle Cloud Service in productie probeert Oracle het Beoogd 

servicebeschikbaarheidsniveau, of de Beoogde service-uptime, van 99,5% te behalen in overeenstemming met de 

bepalingen in de Cloud Service Pillar-documentatie voor de van toepassing zijnde Oracle Cloud Service (of een 

ander Beoogd servicebeschikbaarheidsniveau of andere Beoogde service-uptime die in dergelijke documentatie 

door Oracle voor de van toepassing zijnde Oracle Cloud Service is aangegeven).  

Het voorgaande is afhankelijk van uw naleving van de door Oracle aanbevolen minimale technische 

configuratievereisten voor toegang en gebruik van de Oracle Cloud Services vanaf uw netwerkinfrastructuur en de 

work stations van uw gebruikers, zoals dit is uiteengezet in de Programma Documentatie van Oracle Cloud 

Services.  

3.2.1 Meting van Beschikbaarheid  

Aan het einde van elke kalendermaand van de van toepassing zijnde Services Period meet Oracle het 

Servicebeschikbaarheidsniveau of de Service-uptime gedurende de direct voorafgaande maand door het verschil 

tussen het totale aantal minuten in de maandelijkse meetperiode en enige Ongeplande Downtime (zoals hieronder 

gedefinieerd) te delen door het totale aantal minuten in de meetperiode, en het resultaat vervolgens te 

vermenigvuldigen met 100 om tot een percentage te komen. 

3.2.2 Melding van Beschikbaarheid 

Oracle zal u toegang bieden tot een kennisgevingenportal voor de Klant. Deze portal biedt meetgegevens over het 

Servicebeschikbaarheidsniveau van Oracle Cloud Services die u onder uw order heeft aangeschaft. Voor die 

Oracle Cloud Services waarbij dergelijke meetgegevens niet beschikbaar zijn via de kennisgevingenportal voor 

Klanten zal Oracle de meetgegevens over het Servicebeschikbaarheidsniveau leveren na ontvangst van een 

Service Request gestuurd door u naar Oracle om de meetgegevens op te vragen. 

3.3 Definitie van Ongeplande Downtime 

‘Ongeplande Downtime’ betekent alle tijd tijdens welke de Oracle Cloud Services niet Beschikbaar zijn, maar 

hieronder valt niet de tijd waarin de Oracle Cloud Services, of enig onderdeel van de Oracle Cloud Services, niet 

Beschikbaar zijn als gevolg van: 

» Een storing in of verslechtering van de prestaties of een defect voortvloeiend uit scripts, gegevens, applicaties, 

apparatuur, infrastructuur, software, prestatietests of bewakingsmiddelen die worden aangestuurd, geleverd of 

uitgevoerd door u; 

» Uitval als gevolg van gepland en aangekondigd onderhoud, of door Oracle op verzoek of aangeven van u 

ondernomen onderbrekingen voor onderhoud, activering van configuraties, back-ups of andere doeleinden die 

vereisen dat de Oracle Cloud Services tijdelijk offline worden genomen; 

» Onbeschikbaarheid van beheer-, hulp- of administratieservices, waaronder administratietools, 

rapportageservices, utilities, third party software componenten of andere services die de verwerking van de core 

transactie ondersteunen waarover Oracle geen volledige controle heeft; 
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» Uitval als gevolg van apparatuur van u of van derden of third party software componenten waarover Oracle geen 

volledige controle heeft; 

» Waar het Oracle Cloud at Customer Services betreft, downtime of andere onbeschikbaarheid, inclusief als gevolg 

van onderhoud, van uw datacenter;  

» Voor Oracle Cloud at Customer Services, downtime of overige onbeschikbaarheid die plaats vindt buiten de 

onsite uren gedefinieerd onder uw order voor Oracle Cloud Operations-personeel bij uw datacenter; 

» Gebeurtenissen voortvloeiend uit een onderbreking of uitval van de Oracle Cloud Services als gevolg van 

omstandigheden waarvan Oracle redelijkerwijs kon menen dat deze een aanzienlijke bedreiging vormen voor de 

normale werking van de Oracle Cloud Services, de besturingsinfrastructuur, de faciliteit van waaruit de Oracle 

Cloud Services worden geleverd, toegang tot, of de integriteit van uw Content (bijvoorbeeld een hacker- of 

malwareaanval); 

» Uitval als gevolg van systeembeheer, opdrachten of bestandsoverdrachten die door uw gebruikers of 

vertegenwoordigers zijn uitgevoerd; 

» Uitval als gevolg van Denial of Service-aanvallen, natuurrampen, veranderingen voortvloeiend uit acties van de 

overheid, de politiek of overige regulerende acties of gerechtelijke bevelen, stakingen of arbeidsconflicten, daden 

van burgerlijke ongehoorzaamheid, oorlogshandelingen, acties tegen partijen (waaronder carriers en andere 

verkopers van Oracle) of andere gebeurtenissen die overmacht opleveren of waarover Oracle geen controle 

heeft; 

» Het niet in staat zijn om toegang te verkrijgen tot de Oracle Cloud Services of uitval die is veroorzaakt door uw 

gedrag, waaronder nalatigheid of inbreuken op uw contractuele verplichtingen; 

» Uw gebrek aan beschikbaarheid of onredelijke vertraging bij het reageren op incidenten die uw inspraak vereisen 

voor bronidentificatie en/of resolutie, inclusief voldoen aan uw de verantwoordelijkheden voor alle Oracle Cloud 

Services; of 

» Uitval die wordt veroorzaakt door storingen of schommelingen in elektrische, connectiviteits-, netwerk- of 

telecommunicatieapparatuur of leidingen als gevolg van uw handelingen of omstandigheden waarover Oracle 

geen controle heeft. 

 

Oracle Cloud Services zijn ‘niet beschikbaar’ op enig moment waarop u door een probleem met de Service geen 

connectiviteit heeft tot de service, zoals van toepassing in de bijbehorende Oracle Cloud Service Pillar-documentatie. 

3.4 Bewaking 

Oracle gebruikt diverse softwaretools voor het bewaken van de beschikbaarheid en prestaties van de Oracle 

Cloud Services en de werking van infrastructuur- en netwerkcomponenten. Oracle bewaakt geen niet-door-Oracle-

beheerde componenten die u gebruikt in de Oracle Cloud Services, zoals niet-Oracle applicaties, en pakt ook geen 

afwijkingen aan die daarmee worden ervaren. 

3.4.1 Bewaakte componenten 

Oracle bewaakt de hardware die de Oracle Cloud Services ondersteunt, en genereert, op dit moment, 

waarschuwingen met betrekking tot bewaakte netwerkcomponenten, zoals CPU, geheugen, opslag, database en 

andere componenten. Het Oracle Cloud Operations-personeel bewaakt alle waarschuwingen die betrekking 

hebben op afwijkingen van de door Oracle gedefinieerde drempels en volgt standaard operationele procedures 

voor het onderzoeken en oplossen van onderliggende problemen. 

3.4.2 Tools voor bewaking en tests bij de Klant 

Waar het Oracle Cloud Services betreft die root access tot uw service bieden, kunt u (a) assessments van 

kwetsbaarheden uitvoeren van en testen op indringing in uw environments door voorafgaande toestemming van 

Oracle te verkrijgen tot het plannen en uitvoeren van dergelijke tests, in navolging van de processen en vereisten 

aangegeven in de Programma Documentatie voor zulke Cloud Services, waaronder het verstrekken van uw 
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testresultaten aan Oracle na voltooiing van zulke tests, of (b) uw eigen bewakingstools gebruiken om direct of 

indirect de beschikbaarheid of prestaties te meten op basis van de richtlijnen in de Programma Documentatie.  

Tenzij anders wordt aangegeven, is het gebruik van zulke tools niet toegestaan voor Oracle Cloud Services die 

geen root access bieden, vanwege de potentiële impact op de prestaties, beveiliging en beschikbaarheid van de 

service. 

 

Gebruik van data-scrapingtools of technologieën voor het verzamelen van gegevens beschikbaar via enige 

gebruikersinterface van Oracle of via web service calls vereist uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Oracle. 

Oracle behoudt zich het recht voor te eisen dat de door u voorgestelde data-scrapingtools door Oracle worden 

gevalideerd en getest voorafgaand aan gebruik ervan in productie en vervolgens jaarlijks worden gevalideerd en 

getest. Oracle kan eisen dat een schriftelijke Statement of Work wordt ondertekend voor het uitvoeren van 

dergelijke validaties en tests tegen aanvullende vergoedingen. 

U mag geen wijzigingen doorvoeren in de workload buiten de hoeveelheid waarop aanspraak mag worden 

gemaakt volgens uw order.  

Oracle behoudt zich het recht voor om de toegang tot enige tool of technologie die de richtlijnen in deze sectie 

schendt te verwijderen of uit te schakelen zonder enige aansprakelijkheid jegens u. 

4 Oracle Cloud Change Management Policy  

4.1 Oracle Cloud change management en onderhoud 

Oracle Cloud Operations voert wijzigingen door in de hardware infrastructuur, besturingssoftware, productsoftware 

en ondersteunende applicatiesoftware van de cloud die door Oracle als onderdeel van de Oracle Cloud Services 

worden geleverd, om de operationele stabiliteit, beschikbaarheid, beveiliging, prestaties en actualiteit van de 

Oracle Cloud Services te behouden. Oracle volgt formele change management procedures om wijzigingen te 

controleren, te testen en goed te keuren voorafgaand aan toepassing in de productieomgeving. 

Wijzigingen die via de change management procedures worden doorgevoerd, omvatten systeem- en 

serviceonderhoud, upgrades, updates en klantspecifieke wijzigingen. De Oracle Cloud Services change 

management procedures zijn ontwikkeld om serviceonderbreking tijdens het doorvoeren van wijzigingen te 

minimaliseren.  

Oracle reserveert specifieke onderhoudsperioden voor wijzigingen waarbij de Oracle Cloud Services gedurende 

die perioden mogelijk niet beschikbaar kunnen zijn. Oracle probeert te zorgen dat de change management 

procedures worden uitgevoerd tijdens geplande onderhoudswindows, met inachtneming van perioden met weinig 

dataverkeer en geografische vereisten.  

Oracle zal een voorafgaande kennisgeving verstrekken van aanpassingen aan de standaardplanning van de 

onderhoudsperiode. In het geval van Klantspecifieke wijzigingen en upgrades zal Oracle, waar haalbaar, de 

onderhoudsperioden met u coördineren.  

In het geval van wijzigingen waarvan wordt verwacht dat deze de service zullen onderbreken, is de duur van de 

onderhoudsperioden voor gepland onderhoud niet opgenomen in de berekening van de minuten voor Ongeplande 

Downtime tijdens de maandelijkse meetperiode voor het Servicebeschikbaarheidsniveau (zie de Oracle Cloud 

Service Level Objective Policy hierboven). Oracle levert commercieel redelijke inspanningen om het gebruik van 
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deze gereserveerde onderhoudsperioden te minimaliseren en om de duur van de onderhoudsactiviteiten die een 

serviceonderbreking veroorzaken te minimaliseren. 

Voor Oracle Cloud Services waarbij u onderhoudsactiviteiten kunt uitvoeren, bent u verantwoordelijk voor het 

configureren en onderhouden van de besturingssystemen en andere gerelateerde software. 

4.1.1 Noodonderhoud 

Oracle kan vereist zijn noodonderhoud uit te voeren om de beveiliging, prestaties, beschikbaarheid of stabiliteit 

van de Oracle Cloud Services te beschermen. Noodonderhoud kan patching van programma’s en/of onderhoud 

van core systemen omvatten. Oracle probeert om het gebruik van noodonderhoud te minimaliseren en probeert, 

voor zover redelijk onder de omstandigheden zoals bepaald door Oracle, om 24 uur van tevoren een kennisgeving 

te leveren van enig noodonderhoud dat serviceonderbreking vereist.  

4.1.2 Belangrijke onderhoudswijzigingen 

Om continu de stabiliteit, beschikbaarheid, beveiliging en prestaties van de Oracle Cloud Services te garanderen, 

behoudt Oracle zich het recht voor om, doorgaans maximaal tweemaal per kalenderjaar, belangrijke wijzigingen 

door te voeren in de hardware infrastructuur, besturingssoftware, applicatiesoftware en ondersteunende 

applicatiesoftware die door haar worden beheerd. Elke dergelijke belangrijke wijzigingsgebeurtenis wordt 

beschouwd als gepland onderhoud en kan ertoe leiden dat de Oracle Cloud Services tot niet beschikbaar zijn. Elke 

dergelijke gebeurtenis is bedoeld om plaats te vinden tijdens de geplande onderhoudsperiode. Oracle probeert om 

u minimaal 60 dagen van tevoren op de hoogte te stellen van een belangrijke wijzigingsgebeurtenis. 

4.1.3 Datacentermigraties 

Oracle kan uw Oracle Cloud Services die in datacenters van Oracle zijn geïmplementeerd migreren tussen 

productiedatacenters binnen dezelfde datacenterregio zoals nodig geacht door Oracle of in het geval van disaster 

recovery. Oracle zal, in het geval van datacentermigraties anders dan disaster recovery, u een kennisgeving van 

minimaal 30 dagen bezorgen. 

4.2 Softwareversiebeheer 

4.2.1 Software upgrades en updates 

Oracle vereist van alle klanten van Oracle Cloud Services dat zij de softwareversies van de Oracle Cloud Services 

actueel houden met de softwareversies die Oracle als algemeen beschikbaar (Generally Available; GA) aanduidt 

voor dergelijke Oracle Cloud Services. Software updates of upgrades volgen op de vrijgave van elke GA-release 

en zijn vereist voor de Oracle Cloud Services om de versies actueel te houden. Oracle’s verplichtingen onder deze 

Delivery Policies (zoals de Oracle Cloud Service Continuity Policy, de Oracle Cloud Service Level Objective Policy 

en de Oracle Cloud Support Policy) zijn afhankelijk van het door u actueel houden van de meest recente GA-

versie. Oracle is niet verantwoordelijk voor problemen met prestaties, functionaliteit, beschikbaarheid of beveiliging 

van Oracle Cloud Services die mogelijk een gevolg zijn van het gebruik van oudere versies. 

4.2.2 Einde levensduur 

Oracle zal geen oudere versies ondersteunen buiten de End of Life Policy die hieronder wordt beschreven. Oracle 

zal uitsluitend de aangegeven GA-versie van een Oracle Cloud Service hosten en ondersteunen. Alle andere 

versies van de Oracle Cloud Service zullen worden beschouwd als ‘einde levensduur’ (End of Life; EOL). Oracle 

biedt geen Oracle Cloud Services voor EOL-versies. U moet een upgrade van de Oracle Cloud Services uitvoeren 

naar de laatste versie voorafgaand aan de EOL van een bepaalde versie. U erkent dat het niet uitvoeren van de 

upgrade voorafgaand aan de EOL van een Oracle Cloud Service-versie ertoe kan leiden dat een upgrade 

automatisch door Oracle wordt uitgevoerd of dat de Oracle Cloud Services worden opgeschort. Onder bepaalde 
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omstandigheden waarbij een Oracle Cloud Service-versie de EOL bereikt en Oracle geen geüpgradede versie 

beschikbaar stelt, kan Oracle een daaropvolgende Oracle Cloud Service aanwijzen en u vereisen daarnaar over te 

stappen. 

5 Oracle Cloud Support Policy 

De ondersteuning die in deze Oracle Cloud Support Policy wordt beschreven, is uitsluitend van toepassing op 

Oracle Cloud Services en wordt door Oracle geleverd als onderdeel van dergelijke Oracle Cloud Services 

ingevolge uw order. Oracle kan aanvullende ondersteunende service offerings voor de Oracle Cloud Services 

beschikbaar stellen, die u tegen aanvullende vergoeding kunt bestellen. 

5.1 Bepalingen voor Oracle Cloud Support 

5.1.1 Ondersteuningsvergoedingen 

De vergoedingen die u betaalt voor de Oracle Cloud Services ingevolge uw order, omvatten de ondersteuning die 

in deze Oracle Cloud Support Policy wordt beschreven. Bijkomende vergoedingen zijn van toepassing op 

aanvullende Oracle-ondersteuningsservices die door u worden aangeschaft. 

5.1.2 Ondersteuningsperiode 

Oracle Cloud-ondersteuning is beschikbaar na de startdatum van de service en eindigt na afloop of beëindiging van 

de Services (de “ondersteuningsperiode”). Oracle is niet verplicht om na afloop van de ondersteuningsperiode de 

ondersteuning te bieden die in deze Oracle Cloud Support Policy wordt beschreven. 

5.1.3 Technische contactpersonen 

De technische contactpersonen fungeren als enige tussenpersoon tussen u en Oracle voor Oracleondersteuning 

van Oracle Cloud Services. Deze technische contactpersonen moeten, op zijn minst, initiële basistraining hebben 

gevolgd en, waar nodig, aanvullende training geschikt voor de specifieke rol of implementatiefase, gespecialiseerd 

service-/productgebruik en migratie. Uw technische contactpersonen moeten kennis hebben van de Oracle Cloud 

Services om problemen met het systeem te helpen oplossen en Oracle bij te staan bij het analyseren en oplossen 

van service requests. Wanneer een service request wordt ingediend, moet uw technische contactpersoon een 

basisbegrip hebben van het probleem dat wordt ondervonden en de mogelijkheid om het probleem te 

reproduceren om Oracle bij te staan bij het diagnosticeren en achterhalen van het probleem. Om onderbreking in 

Oracle-ondersteuning van Oracle Cloud Services te voorkomen, moet u Oracle op de hoogte stellen zodra de 

verantwoordelijkheden van de technische contactpersoon worden overgedragen op een andere persoon. 

5.1.4 Oracle Cloud Support 

Oracle-ondersteuning voor Oracle Cloud Services bestaat uit: 

» Diagnose van problemen met de Oracle Cloud Services 

» Commercieel redelijke inspanningen om gemelde en verifieerbare fouten in de Oracle Cloud Services op te 

lossen, zodat deze Oracle Cloud Services in elk materieel opzicht functioneren zoals beschreven in de 

bijbehorende Programma Documentatie 

» Ondersteuning tijdens Change Management activiteiten beschreven in de Oracle Cloud Change Management 

Policy 

» 24 uur per dag, 7 dagen per week assistentie bij technische service requests 

» 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot een Cloud Customer Support Portal opgezet door Oracle 

(bijvoorbeeld de portal My Oracle Support) en Live Telefonische Ondersteuning om service request vast te leggen 

» Toegang tot community forums 
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» Niet-technische assistentie door de Klantenservice tijdens normale Oracle-werkuren (8:00 tot 17:00) plaatselijke 

tijd 

5.2 Systemen voor Klantondersteuning voor Oracle Cloud 

5.2.1 Cloud Customer Support Portal 

Oracle biedt ondersteuning voor de Oracle Cloud Service via de Cloud Customer Support Portal, die voor die 

bepaalde Oracle Cloud Service is opgezet. Toegang tot de van toepassing zijnde Cloud Customer Support Portal 

is onderhevig aan de Voorwaarden voor Gebruik die op de aangewezen ondersteuningswebsite staan 

aangegeven en aan verandering onderhevig zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek 

verkrijgbaar. Toegang tot de Cloud Customer Support Portal is beperkt tot uw aangewezen technische 

contactpersonen en andere geautoriseerde gebruikers van de Oracle Cloud Services. Waar van toepassing, 

worden op de Cloud Customer Support Portal ondersteuningsdetails geplaatst voor uw aangewezen technische 

contactpersonen om het gebruik van Oracle-ondersteuning van Oracle Cloud Services mogelijk te maken. Alle 

voor uw Oracle Cloud Service relevante servicekennisgevingen en -waarschuwingen worden op deze portal 

geplaatst. 

5.2.2 Live Telefonische Ondersteuning 

Uw technische contactpersonen hebben toegang tot live telefonische ondersteuning via de telefoonnummers en de 

contactgegevens die op de ondersteuningswebsite van Oracle staan aangegeven op 

http://www.oracle.com/support/contact.html.  

5.3 Severity-definities 

Service requests voor Oracle Cloud Services kunnen door uw aangewezen technische contactpersonen worden 

ingediend via de hierboven aangegeven Cloud Customer Support Portal. Het severity-niveau van een service 

request die door u wordt ingediend, wordt geselecteerd door zowel u als Oracle en moet worden gebaseerd op de 

volgende severity-definities:  

Severity 1 

Uw productiegebruik van de Oracle Cloud Services is gestopt of wordt zo sterk beïnvloed dat u niet redelijk kan 

blijven werken. U ervaart een volledig serviceverlies. De beïnvloede werking is van cruciaal businessbelang en het 

betreft een noodsituatie. Een service request met Severity 1 heeft één of meer van de volgende kenmerken:  

» Gegevens zijn beschadigd 

» Een essentiële gedocumenteerde functie is niet beschikbaar  

» De service ‘hangt’ gedurende onbepaalde tijd, waardoor sprake is van onacceptabele of oneindige vertraging ten 

aanzien van resources of respons 

» De service crasht en blijft dat herhaaldelijk doen na pogingen tot opnieuw opstarten 

Oracle zal redelijke inspanningen leveren om binnen vijftien (15) minuten te reageren op service requests met 

Severity 1. Oracle zal 24 uur per dag, 7 dagen per week werken totdat de service request met Severity 1 is 

opgelost, of totdat een redelijke workaround is ingesteld of zolang nuttige vooruitgang mogelijk is. U moet Oracle 

binnen deze 24x7-periode een technische contactpersoon toewijzen om te helpen bij het verzamelen van 

gegevens, het uitvoeren van tests en het toepassen van fixes. U moet de severity-classificatie zorgvuldig kiezen, 

zodat geldige Severity 1-situaties de benodigde resources krijgen toegewezen door Oracle. 

Severity 2 

U ervaart een ernstig serviceverlies. Belangrijke features van de Oracle Cloud Services zijn niet beschikbaar en er 

is geen acceptabele workaround; de activiteiten kunnen echter in beperkte mate worden voortgezet. 

http://www.oracle.com/support/contact.html
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Severity 3 

U ervaart een beperkt serviceverlies. De impact is een ongemak en kan een workaround vereisen om de 

functionaliteit te herstellen. 

Severity 4 

U verzoekt om informatie, uitbreiding of toelichting van documentatie met betrekking tot de Oracle Cloud Services, 

maar er is geen sprake van een impact op de werking van een dergelijke service. U ervaart geen serviceverlies. 

5.4 Verandering van severity-niveau van service request  

5.4.1 Initieel Severity-niveau 

Wanneer Oracle een service request accepteert, zal Oracle een eerste severity-niveau van de service request 

vastleggen op basis van de bovenstaande severity-definities. De initiële focus van Oracle, bij acceptatie van een 

service request, is het oplossen van de onderliggende problemen van de service request. Het severity-niveau van 

een service request kan worden aangepast zoals hieronder wordt beschreven. 

5.4.2 Verlagen van Service Request-niveaus 

Als tijdens het service request-proces, het huidig toegewezen severity-niveau van het probleem, niet meer 

gerechtvaardigd is op basis van de huidige impact op de productiewerking van de van toepassing zijnde Oracle 

Cloud Service, wordt het severity-niveau verlaagd tot het severity-niveau dat de huidige impact het best 

weerspiegelt. 

5.4.3 Upgraden van Service Request-niveaus 

Als tijdens het service request-proces, het toewijzen van een hoger severity-niveau, dan het huidig toegewezen 

severity-niveau aan het probleem gerechtvaardigd is op basis van de huidige impact op de productiewerking van 

de van toepassing zijnde Oracle Cloud Service, wordt het severity-niveau verhoogd tot het severity-niveau dat de 

huidige impact het best weerspiegelt.  

5.4.4 Handhaving van definities van Severity-niveaus  

U zal ervoor zorgen dat de toewijzing en aanpassing van een toegekend severity-niveau juist gebaseerd is op de 

huidige impact op de productiewerking van de van toepassing zijnde Oracle Cloud Service. U erkent dat Oracle 

niet verantwoordelijk is voor het niet naleven van prestatienormen als gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste 

toewijzing van de severity-niveaus door u. 

5.5 Escalatie van Service Request 

Voor geëscaleerde service requests zal Oracle’s ondersteuningsanalist de Oracle service request escalation 

manager, die verantwoordelijk is voor het beheer van de escalatie, inschakelen. Oracle’s service request 

escalation manager zal met u samenwerken om een actieplan te ontwikkelen en de juiste Oracle-resources toe te 

wijzen. Als het onderliggende probleem van de service request onopgelost blijft, kan u contact opnemen met de 

Oracle service request escalation manager om de service request te evalueren en te verzoeken dat deze 

geëscaleerd wordt bij het volgende niveau bij Oracle. Om een oplossing voor een geëscaleerde service request 

mogelijk te maken, moet u contactpersonen doorgeven binnen uw organisatie van hetzelfde niveau als de 

contactpersonen bij Oracle waarnaar de service request is geëscaleerd. 



 

 

 

15  |    ORACLE CLOUD HOSTING EN DELIVERY POLICIES    

 

6 Oracle Cloud Suspension and Termination Policy 

6.1 Beëindiging van Oracle Cloud Services 

Gedurende een periode van 60 dagen na beëindiging van de Oracle Cloud Services zal Oracle uw Content die zich 

in de productie Cloud Services environment bevindt beschikbaar stellen via beveiligde protocollen, of het 

servicesysteem toegankelijk houden, zodat u gegevens kan ophalen. Gedurende deze ophaalperiode is Oracle’s 

Cloud Service Level Objective Policy niet van toepassing en mag het servicesysteem niet worden gebruikt voor 

productieactiviteiten. Oracle is niet verplicht om uw Content te behouden na deze ophaalperiode. 

Als u assistentie van Oracle nodig heeft om toegang te verkrijgen tot of kopieën te verkrijgen van uw Content, moet 

u een service request indienen via de Cloud Customer Support Portal die van toepassing is op de service 

(bijvoorbeeld de portal My Oracle Support). 

Het ophalen van gegevens en enige gerelateerde assistentie door Oracle is niet van toepassing op Oracle Cloud 

Services waarbij uw Content niet wordt opgeslagen. U bent er verantwoordelijk voor dat als deze Oracle Cloud 

Services afhankelijk zijn van afzonderlijke Oracle Cloud Services (zoals Storage Cloud Service of Database Cloud 

Services) voor de opslag van gegevens, die afzonderlijke Oracle Cloud Services een geldige duur moeten hebben 

tot aan het einde van de Cloud Service die wordt beëindigd om het ophalen van gegevens mogelijk te maken of om 

anderszins gepaste actie te ondernemen om van uw Content een back-up te maken of anderszins op te slaan terwijl 

de productie Cloud Services environment nog actief is voorafgaand aan beëindiging. 

Na beëindiging van de Oracle Cloud Services, of nadat de ophaalperiode na beëindiging van de Oracle Cloud 

Services is verstreken, zal Oracle uw Content verwijderen uit de Cloud Services environment, of anderszins 

onherstelbaar maken, op een manier die erop is gericht om te garanderen dat uw Content redelijkerwijs niet door 

Oracle kan worden hersteld, opnieuw kan worden gemaakt of kan worden benaderd (tenzij anderszins vereist door 

toepasselijke wetgeving).  

Waar het Oracle Cloud at Customer Services betreft, moet u alle aan Oracle Cloud at Customer Services 

gerelateerde hardwarecomponenten (inclusief de apparatuur voor de gateway) beschikbaar stellen zodat Oracle 

deze kan ophalen. Dergelijke componenten moeten in goede staat zijn en in dezelfde toestand als bij de start van 

de Oracle Cloud at Customer Services, onderhevig aan redelijke slijtage als gevolg van gepast gebruik. 

6.2 Beëindiging van Pilotomgevingen 

Deze Oracle Cloud Suspension and Termination Policy is van toepassing op production pilots van Oracle Cloud 

Services. Production pilots zijn niet voor alle Oracle Cloud Services beschikbaar. 

6.3 Opschorting na schending  

Als Oracle een schending detecteert of op de hoogte wordt gebracht van een schending van de bepalingen en 

voorwaarden van Oracle Cloud Services of de acceptable use policy, zal Oracle een onderzoeksagent toewijzen. 

De onderzoeksagent kan acties ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot opschorting van 

useraccounts, opschorting van administratoraccounts of opschorting van toegang tot de Oracle Cloud Services 

totdat de problemen zijn opgelost. 
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