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Steeds meer gemeentes weten de weg te vinden naar de IT
uitwijkfaciliteiten van TARQ Information Technology. De gemeente
Cranendonck heeft na een uitgebreide selectieprocedure vorig jaar
haar IT uitwijkovereenkomst voor de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) bij TARQ ondergebracht. De eerste uitwijktest is inmiddels
succesvol uitgevoerd.
Nederlandse gemeentes hebben de verplichting om na een calamiteit hun
GBA en BAG binnen twee etmalen weer operationeel te hebben. Het jaarlijks
testen van de uitwijk, waartoe gemeentes verplicht zijn, is onderdeel van de
overeenkomst.
“De wijze waarop de overeenkomst door TARQ wordt uitgevoerd, inclusief de
jaarlijks verplichte uitwijktest, spreekt ons het meest aan. Zowel qua
invulling van de uitwijkovereenkomst als qua dienstverlening is deze de best
passende en meest voordelige’’, zegt William Looijmans, systeem- en
gegevensbeheerder bij de gemeente Cranendonck.
Uitwijktest
De eerste uitwijktest van de gemeente Cranendonck op locatie bij TARQ is
inmiddels uitgevoerd. Na de afsluiting van de test volgde de evaluatie en de
uitreiking van het officiële uitwijkcertificaat.
De gemeente Waalre die al langer gebruikt maakt van de TARQ Continuïteit
& Uitwijk Service, heeft haar jaarlijkse uitwijktest op de uitwijklocatie van
TARQ wederom succesvol afgerond.
Gemeente Waalre
De korte tijd waarin na een calamiteit kan worden overgeschakeld naar een
andere werkende, ICT omgeving én de lage kosten die hieraan verbonden
zijn, zijn voor de gemeente Waalre redenen om gebruik te maken van de IT
uitwijkovereenkomst. De jaarlijkse uitwijktests zijn tot volle tevredenheid
verlopen. Binnen 48 uur was de gehele IT omgeving weer werkend.

Over TARQ Information Technology
Vanuit het eigen datacenter biedt TARQ haar relaties managed desktop,
backup en uitwijk diensten aan. Voor een vast bedrag per maand beschikken
haar relaties over de Werkende Werkplek®, de desktop outsourcing van
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TARQ. TARQ faciliteert deze diensten voor onder meer bedrijven, gemeentes
en zorginstellingen.
Ga voor meer informatie naar www.tarq.nl of bel met 079 - 346 46 46.
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