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Product Medicom

Hoofdtekst Gistermiddag hee� een storing ervoor gezorgd
dat uw applicatie van 13:50 tot 16:45 uur niet
beschikbaar is geweest op cluster Zwolle1. De eerste
oplossing die om 14:52 uur is doorgevoerd, bleek
niet voldoende om het cluster te stabiliseren. Een
tweede oplossing hee� ervoor gezorgd dat u rond
16:30 uur weer kon inloggen in uw applicatie. 

Wij hebben de oorzaak van de storing in onderzoek
en hopen hiermee een soortgelijke situatie in het
vervolg te voorkomen.

Daarnaast hee� ZorgDomein vanaf gistermiddag
16:00 tot vanmorgen 09:00 uur een storing gehad.
ZorgDomein was hierdoor niet beschikbaar. Deze
storing staat los van de eerdergenoemde storing.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag
door naar de website van ZorgDomein. (19 juni,
14:00 uur)

---

De storing op cluster Zwolle1 is verholpen en wij
ontvangen signalen dat gebruikers weer kunnen
inloggen. Wij adviseren u om uw applicatie opnieuw
op te starten. Mocht u toch nog problemen ervaren,
neem dan gerust contact met ons op. (18 juni,
16:20 uur)

---

Op dit moment functioneert het cluster Zwolle1 nog
niet optimaal. Uw applicatie is hierdoor niet
beschikbaar. Wij werken met de hoogste prioriteit
aan een oplossing en houden u op de hoogte via dit
bericht. Onze excuses voor het ongemak. (18
juni, 15:21 uur)

---

De storing op cluster Zwolle1 is verholpen. Wij
adviseren u om uw applicatie opnieuw op te starten.
Mocht u toch nog problemen ervaren, neem dan
gerust contact met ons op. (18 juni, 14:52 uur)

---

https://mijn.pharmapartners.nl/_catalogs/masterpage/#
javascript:;
javascript:;
https://mijn.pharmapartners.nl/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=66640442-ae7c-4a63-9e57-8845fbf2b0e5&ID=1&RootFolder=*
https://zorgdomein.com/storing/


19-6-2020 Storingen en onderhoud - Update | Storing Zwolle1 18 juni 2020

https://mijn.pharmapartners.nl/Lists/StoringenEnOnderhoud/DispForm.aspx?ID=713 2/2

Op dit moment speelt er een storing op
het cluster zwolle1. Hierdoor kunnen bepaalde
functionaliteiten in uw applicatie mogelijk niet
beschikbaar of traag zijn. Wij werken met de hoogste
prioriteit aan een oplossing en houden u op de
hoogte via dit bericht. Onze excuses voor het
ongemak. (18 juni, 14:33 uur)
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