
BIJLAGE ICT BIJ  SLA: G 

CODE PRODUCT OF DIENST OMSCHRIJVING PRIJS P/E DOORBEL Aantal 
2005

Bedrag 2005

Basis werkplek
Account Aansluiting op het netwerk Jaarlijks  €                 -   
Desktop PC Systeemkast met basis functionaliteit. Jaarlijks  €                 -   
Beeldscherm 15” actieve TFT Jaarlijks  €                 -   

17” actieve TFT  €                 -   
Printer (15 werkpl.) Netwerk-laserprinter z/w, 2-zijdige afdruk, 

dubbele papierbak; incl.  netwerkkabel, fuser 
en toner

Jaarlijks  €                 -   

Portable PC Laptop met basisfunctionaliteit; incl. draagtas, 
modem en LAN-aansluiting 

Jaarlijks  €                 -   

Telefoontoestel Basisset; incl. gebruikskosten  €              -           --

Basisplus werkplek
Thuiswerkplek Basiswerkplek (PC + beeldscherm) met 

beveiligde aansluiting op LAN inclusief 
afleverings-,installetie en reparatiekosten, 
exclusief aanleg-, aansluit- en 
abonnementskosten internet-toegang 

Jaarlijks

Gegevensopslag plus
Extra quotum beveiligde 
opslag

Jaarlijks

Software plus (standaard en dienstspecifiek)
Basisplus functionaliteit Standaard software
Dienstspecifieke functionaliteit Diverse (overige) software

Hardware plus (standaard en dienstspecifiek)
Beeldscherm 16” actieve TFT (niet meer leverbaar) Jaarlijks  €                 -   
Beeldscherm 17” actieve TFT Jaarlijks  €                 -   
Beeldscherm 18" active TFT (niet meer leverbaar) Jaarlijks  €                 -   
Beeldscherm 19” actieve TFT Jaarlijks  €                 -   
Stand alone printer (1-2 
werkpl)

z/w laser; incl toner Jaarlijks  €                 -   

Groepsprinter (3-5 werkpl.) z/w netwerk-laser, 2-zijdige afdruk, dubbele 
papierbak; incl. toner en fuser

Jaarlijks  €                 -   

Groepsprinter (5-10 werkpl.) z/w netwerk-laser, 2-zijdige afdruk, dubbele 
papierbak; incl. toner en fuser

Jaarlijks  €                 -   

Afdelingsprinter (11-25 
werkpl.)

z/w netwerk-laser, 2-zijdige afdruk, dubbele 
papierbak; incl.toner en fuser

Jaarlijks  €                 -   

Afdelingsprinter (1-10 werkpl.) kleur laser, 2-zijdige afdruk, dubbele 
papierbak; incl. toner, fuser, drum en 
transferkit

Jaarlijks  €                 -   

Afdelingsprinter (11-25 
werkpl.)

kleur netwerk-laser, 2-zijdige afdruk, dubbele 
papierbak; incl. toner, fuser, drum en 
transferkit

Jaarlijks  €                 -   

Scanner 15 ppm, 48 bit kleur; incl. sheetfeeder Jaarlijks
Bulkscanner 40 ppm, 8 bit greyscale; incl. sheetfeeder Jaarlijks

Telefonie plus
Telefoontoestel aanschafprijs Eenmalig

Diverse licenties Bijvoorbeeld Desksharing, ACD etc aanschafprijs Eenmalig

Abonnementskosten kostprijs Jaarlijks
Headset - aanschafprijs Eenmalig

Abonnementskosten kostprijs Jaarlijks
Fax Excl. supplies aanschafprijs Eenmalig

Communicatievoorzieningen plus
ISDN/netlijn Aansluiting kantoor werkplek kostprijs Eenmalig

Abonnementskosten kostprijs Jaarlijks
Aansluiting telewerkplek op 
LAN

Beveiligde toegang via Internet middels 
Webaccesss met ActivCard

Jaarlijks

Blackberry (Nederland) Handheld met abonnement en aansluiting op 
netwerk; incl. cradle en reislader

Jaarlijks

Blackberry (Werelddekking) Idem Jaarlijks

Gebruikskosten Jaarlijks
Mobiele telefoontoetsel 
(GSM)

Nokia 3100, Nokia 3510 of Nokia 6610 Jaarlijks
Afname alleen mogelijk in combinatie met 
beheer en onderhoud door SSO ICT (zie 
basisplus dienstverlening)

Video-conferencing Tijdelijke installatie voorzieningen Eenmalig



-

Dienstspecifieke LAN/WAN-
voorzieningen kantoor

Jaarlijks

Dienstspecifieke data- en 
telecom-voorzieningen

KPN, Vodafoon, etc diensten Jaarlijks

Diversen werkplek plus
Tijdelijke werkplek Tijdelijk benodigde basis functionaliteit voor 

een periode van langer dan 3 weken
kosten basis(
plus) 
werkplek

Eenmalig

Reinigen werkplek Schoonmaken beeldscherm systeemkast en 
toetsenbord

kostprijs/offer
te

Eenmalig

Aanleg, installatie en 
reparatie thuiswerkplek

Werkzaamheden door externen op de 
thuislocatie

kostprijs Eenmalig

Verhuizen en aansluiten Verhuizingen van meer dan 10 werkplekken kostprijs/HAF
IR

Eenmalig

Aansluiten (niet ICT) PDA Installeren, synchronisatie software en 
helpdesk ondersteuning

Jaarlijks

Vroegtijdige vervanging 
hardware componenten

Vervanging bij verlies en diefstal resterende 
termijnen 
excl. opslag

Eenmalig

Bulk CD's branden Minimale afname 25 stuks (per 25 stuks) Eenmalig

Basis dienstverlening
Ondersteuning basis(-plus) 
werkplek

Beheer, onderhoud en 
gebruikersondersteuning werkplek; excl. 
dienstspecifieke hard-,  software en 
communicatie-voorzieningen

0 n.v.t.

Advisering Advisering over generieke IT
-          interne medewerkers 0 n.v.t.
-          externe medewerkers kostprijs/offer

te 
Jaarlijks

Projectmanagement Leiding en uitvoering projecten Generieke IT
-          interne medewerkers 0 n.v.t.
-          externe medewerkers kostprijs/offer

te 
Jaarlijks

Multimedia ondersteuning Realisatie (digitale) presentaties, folders en 
posters

-          interne medewerkers 0 n.v.t.
-          externe medewerkers kostprijs/offer

te 
Jaarlijks

Beheer en onderhoud 
websites en -applicaties

Beheer en onderhoud van door SSO ICT en/of
binnen de standaard gebouwde websites en 
–applicaties

-          interne medewerkers 0 n.v.t.
-          externe medewerkers kostprijs/offer

te 
Jaarlijks

Basisplus dienstverlening
Advisering Advisering over dienstspecifieke IT

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

-          externe medewerkers kostprijs/offer
te

Jaarlijks

Projectmanagement Leiding en uitvoering projecten 
dienstspecifieke IT

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

-          externe medewerkers kostprijs/offer
te

Jaarlijks

Ontwikkeling en bouw 
websites en –applicaties

Opleveren werkende site of applicatie op 
basis specificatie klant

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

-          externe medewerkers kostprijs/offer
te

Jaarlijks

Technische implementatie Implementatie dienstspecifieke hard- en/of 
software op infrastructuur SSO ICT

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

-          externe medewerkers kostprijs/offer
te

Jaarlijks

Hosting Bieden van een operationeel platform voor 
dienstspecifieke systemen

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

-          externe medewerkers kostprijs/offer
te

Jaarlijks

Technisch en operationeel 
beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud van dienstspecifieke 
systemen

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

-          externe medewerkers kostprijs/offer
te

Jaarlijks



Beheer mobiele telefonie Verzorgen van inkoop, levering, reparatie en 
administratieve afhandeling m.b.t mobiele 
telefoontoestellen (GSM) genoemd bij 
"Communicatie-voorzieningen plus"

-          interne medewerkers HAFIR/offert
e

Jaarlijks

Basisplus voorzieningen Software, hardware, telefonie, communicatie 
en diversen

x% kosten 
basis 
werkplek

 €                 -   

Totaal -€                      
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