
Het Claranet Virtual Data Centre is de eerste écht volledig geïntegreerde cloud service beschikbaar op de Europese 
markt. Het maakt het mogelijk bedrijven hiermee hun cloud computing resources (computer, netwerk, opslag) te 
beheren binnen Europa, ongeacht de omvang. Het geeft klanten controle over de eigen IT- infrastructuur door middel 
van een self-service portal en maakt het mogelijk interne IT-resources te migreren naar de cloud, het eigen platform 
te optimaliseren en resources snel in gebruik te nemen. Het Virtual Data Centre combineert resource bundeling, 
snelle elasticiteit en pay-for-use inclusief netwerktoegang.

Managed Hosting
Of het nu uw website, portal of webshop betreft, de oplossingen op 
basis van de managed hostingdiensten van Claranet zijn betrouwbaar, 
efficiënt en bieden u flexibiliteit tegen een  gunstig tarief. Op 
basis van ITIL beheren onze specialisten alle server-, storage- en 
netwerkvoorzieningen maar ook de software waar u gebruik van 
maakt en staat uw data veilig opgeslagen op een betrouwbaar 
storageplatform.  Naast de flexibiliteit die we u bieden, bent u in 
staat om kosten te besparen en te profiteren van geavanceerde 
technologieën zonder daarvoor grote investeringen te doen in kennis of 
werving van specialisten.

Het Virtual Data Centre biedt uw bedrijf de juiste IT-resources op 
de nieuwste IT-infrastructuur en de noodzakelijke flexibiliteit om te 
blijven voldoen  aan de wisselende behoeften van uw bedrijf. Met een 
druk op de knop worden de benodigde resources bijgeschakeld of 
de overbodige resources afgeschakeld en verrekend in een pay-for-
use-model. Met het Virtual Data Centre voorkomt u onverwachte 
investeringen die voor de korte termijn een piek moeten opvangen 
maar op lange termijn niet of onvoldoende kan renderen.

Onze cloud oplossingen worden ontworpen, gebouwd en 
beheerd met behulp van moderne en bewezen technologieën en 
gestandaardiseerde processen om ervoor te zorgen dat u profiteert 
van de voordelen die cloud computing biedt. U kunt er op vertrouwen 
dat uw essentiële applicaties, IT-infrastructuur en het netwerk worden 
beheerd door een bewezen betrouwbare partner. Claranet bezit én de 
expertise én de ervaring om de kwaliteit en continuïteit van haar de 
diensten te garanderen die zijn vastgelegd in eenduidige Service Level 
Agreements. Dankzij onze jarenlange expertise op het gebied van 
datacenter-, hosting- én netwerkdienstverlening staat Claranet garant 
voor de hoge kwaliteit van haar diensten. 
 
 
In de regel wordt de capaciteit van servers slechts voor 8 tot 15 
procent benut, terwijl het energieverbruik bijna gelijk is aan wat zou 
worden verbruikt bij volledige benutting, een buitengewoon inefficiënt 
en kostbaar gebruik van IT middelen. Indien u kiest voor het Virtual 
Data Centre van Claranet kunt u uw energiekosten tot maar liefst 80% 
verlagen, met als bijkomend voordeel dat u meteen een bijdrage levert 
aan een beter milieu.

Claranet Virtual Data Centre
Management van IT-resources en integratie met het netwerk in één dienst
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Het Virtual Data Centre wordt beheerd met een volledig op maat 
gemaakt cloud portal, en biedt  complete controle over uw IT-
infrastructuur en capaciteitsverdeling. Het geeft een helder beeld om 
zowel private als shared platformen te beheren. Vanuit dezelfde portal 
is het mogelijk een grafische weergave krijgen van de resources in 
Europa, en geeft het de mogelijkheid nieuwe servers en resources 
online te brengen. U kunt uw virtuele servers bijeen brengen om een 
‘virtual appliance’ te vormen en zo templates te creëeren voor Disaster 
Recovery of Europese ‘scale-out’. Van elk bestaand cloud platform kunt 
u direct migreren naar ons Virtual Data Centre en uw netwerkdiensten 
middels de portal beheren en opnemen in een bestaand MPLS- 
netwerk. Wilt u juist geen portal gebruiken dan heeft het Virtual Data 
Centre de mogelijkheid tot aansturing van de resources middels API-
support. Alle gangbare commando’s worden ondersteund en zijn te 
koppelen met uw eigen systemen.

Het blijft bij Claranet niet alleen bij een platform en controlepaneel. 
We zorgen voor extra opties die u meer zekerheid geven, en extra 
mogelijkheden voor integratie met uw bestaande systemen kan bieden. 
Zo heeft Claranet ruime ervaring als partner van Microsoft voor het 
leveren van licenties, kunnen we een geautomatiseerde netwerk back-
up leveren en is er de mogelijkheid om een combinatie op te bouwen 
met een andere omgeving,  achter ons loadbalancing platform.

We onderscheiden ons omdat wij u een combinatie van Hosting, 
VPN en Security op internationale schaal kunnen bieden zonder 
dat u vastloopt in een grote organisatie. We bieden u naast één vast 
aanspreekpunt ook één SLA ongeacht de combinatie van verschillende 
diensten die u afneemt. Laat u verrassen door onze persoonlijke 
benadering, niet alleen gedurende de ontwerp- en bouwfase maar 
gedurende de totale levenscyclus van uw virtuele omgeving.

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl
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Enterprise klasse hardware

Het Claranet Virtual Data Centre is gebouwd op Enterprise 
klasse hardware, wat betekent dat de virtuele infrastructuur hoge 
prestaties levert, betrouwbaar is en een veilig platform vormt 
voor uw applicaties. De dienst is specifiek ontworpen om uw 
interne IT-infrastructuur te repliceren en biedt IT-managers het 
vertrouwen van een herkenbaar platform. Het VDC is gebouwd in 
samenwerking met toonaangevende leveranciers uit de branche: 
Dell, NetApp, Cisco, VMware en Microsoft. De  Claranet Virtual 
Data Centres worden gehost in betrouwbare PCI-DSS en ISO 
27001 gecertificeerde datacenters.

Netwerkintegratie

Als een van de weinige Managed Service Providers met ervaring 
in zowel hosting als netwerkdiensten, heeft Claranet het netwerk 
vooraf in het ontwerp van het Virtual Data Centre geïntegreerd. 
Als u ervoor kiest om het Virtual Data Centre als privé cloud te 
gebruiken is de integratie met het Claranet MPLS netwerk de 
ideale oplossing om vanaf de werkplek een veilig, geoptimaliseerde 
en betrouwbare end-to-end oplossing te leveren. Deze 
netwerkintegratie maakt het mogelijk om applicaties te migreren 
naar het Virtual Data Centre waarbij de integratie met andere  
applicaties en netwerkdiensten gehandhaafd blijft. 

Altijd lokaal

Als Europees bedrijf met vertegenwoordiging in 6 Europese 
landen., begrijpt Claranet als geen ander dat ieder land anders is.  
Ons Virtual Data Centre werkt volgens een “altijd lokaal” principe. 
Uw data blijft in het land van uw keuze  en dit land zal ook de 
support en facturatie verzorgen. Voor naleving van PCI-DSS en 
databeveiliging, betekent dit dat uw gegevens aan uw lokale 
land-specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming zullen 
voldoen. Het voordeel van een platform in uw eigen land is dat het 
uw applicaties en data dichter bij uw gebruikers brengt waardoor 
prestaties verbeteren.

Eenvoudige migratie

Het Virtual Data Centre maakt het mogelijk om eenvoudig data 
in en uit de cloud te migreren. We leggen geen beperking op 
aan virtualisatie-technologieën. Door niet vast te houden aan één 
enkele leverancier, maar meerdere opties te leveren, kunnen we 
de garantie geven dat u niet vast zit aan de keuze die u nu maakt. 
Klanten kunnen bestaande backups, of images van servers naar 
het Virtual Data Centre makkelijk migreren door gebruik te maken 
van physical-to-virtual (P2V) of virtual-to-virtual (V2V) programma’s, 
en images worden omgezet van alle gebruikelijke back-up 
formaten.

Ondanks de genoemde voordelen zijn er in de ogen van een groot deel van de IT-managers een aantal drempels om de stap naar cloud 
computing te maken. De meest genoemde issues zijn vertrouwen in de techniek, databeveiliging, integratie met het eigen bedrijfsnetwerk en de 
angst voor migratie om daardoor vast te zitten aan de huidige keuze. Deze vier punten heeft Claranet specifiek benoemd in de ontwikkeling van 
het Virtual Data Centre:

Drempels 


