
De Virtual Private Host van Claranet is de ideale combinatie van een enterprise serveromgeving met een uiterst 
eenvoudige en professionele interface. Op basis van het Virtual Private Server-platform van Claranet hebben we 
een drietal basisconfiguraties samengesteld die in combinatie met een Direct Admin controlepaneel zorgen voor 
een ongeëvenaard stabiele (web)server. Extra resources (CPU, geheugen en diskruimte) kunnen direct bij aanvang 
worden geconfigureerd, maar ook op een later tijdstip worden toegevoegd waardoor uw server meegroeit met uw 
eisen en wensen.

VPS-platform
Door de meest vooruitstrevende technologieën te integreren, zijn onze 
specialisten er in geslaagd één van de betrouwbaarste en krachtigste 
virtuele hostingplatformen te bouwen. Iedere Virtual Private Server op 
dit platform wordt geleverd met gegarandeerde capaciteit voor CPU, 
geheugen en diskruimte. U profiteert volop van deze vooruitstrevende 
technologieën zonder daarvoor te investeren in systemen, licenties en 
kennis. Onze specialisten configureren uw eigen server en brengen 
deze in productie. Ready for Use, onafhankelijk van levertijden van 
hardware en software. 

 
 
Dat zijn de belangrijkste kenmerken voor een Virtual Private 
Server! Omdat één fysiek platform gebruikt wordt voor meerdere 
Virtual Private Servers van verschillende organisaties moet de 
beschikbaarheid optimaal zijn. Met onze datacenters garanderen we 
de fysieke veiligheid van server-, storage- en netwerksystemen. Het 
strak geregelde toegangsbeheer en de meervoudige uitvoering van 
noodstroomvoorzieningen en koeling zijn noodzakelijke componenten 
om de continuïteit van vele Virtual Private Servers, applicaties en 
data te garanderen. Wij zorgen ervoor dat de capaciteit van uw server 
zonder overboeking beschikbaar is zodat uw applicatie of website te 
allen tijde optimaal functioneert.

Met de hostingdiensten van Claranet zijn uw servers, websites, 
applicaties en data in goede handen. De specialisten van Claranet 
staan er persoonlijk voor in dat uw systemen dag en nacht optimaal 
functioneren. Of u nu in de regio, landelijk of internationaal gevestigd 
bent, Claranet ontzorgt u van het ontwerpen, bouwen en het in stand 
houden van complexe ICT voorzieningen. Zo zijn alle systemen in 
onze datacenters en in ons netwerk meervoudig ingericht en wordt 
het dagelijkse beheer uitgevoerd door meer dan 750 deskundige, 
gecertificeerde engineers. U bent verzekerd van het optimaal 
functioneren van uw servers en websites. Om dit te bereiken zetten 
we al onze geavanceerde voorzieningen in, van vooruitstrevende 
server-, storage- en back-up oplossingen tot en met ons hoogwaardige 
MPLS netwerk om uw vestigingen onderling te verbinden. Naast de 
ongekende 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. 

En… bij Claranet blijft het niet alleen bij de levering van de 
hostingoplossing. Onze dienstverlening biedt u optimale bescherming 
en veiligheid middels een hoogwaardige SLA. U krijgt een oplossing 
die is geïntegreerd met uw netwerk dienstverlening, onder één contract 
en met één vast aanspreekpunt.

Claranet Virtual Private Host
Enterprise serveromgeving met professioneel controlepaneel

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

Betrouwbaar! Veilig! Flexibel!

750 specialisten
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Virtual Private Host Basic Virtual Private Host Plus Virtual Private Host Max
Processor 2 cores 4 cores 8 cores

Geheugen 2 GB 4 GB 8 GB

Diskruimte 20 GB 50 GB 100 GB

Trafficpakket 250 GB 500 GB 1 TB

Operating system FreeBSD 9.X (UNIX) FreeBSD 9.X (UNIX) FreeBSD 9.X (UNIX)

Webserver Apache (incl. PHP, Perl) Apache (incl. PHP, Perl) Apache (incl. PHP, Perl)

Controlepaneel DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin

Mailserver Exim, Dovecot Exim, Dovecot Exim, Dovecot

Databaseserver MySQL MySQL MySQL

Nameserver Named Named Named

Fileserver ProFTPd ProFTPd ProFTPd

Webmail Squirrelmail, RoundCube Squirrelmail, RoundCube Squirrelmail, RoundCube

Overig Sshd
PHPmyadmin
Per user cronjobs

Sshd
PHPmyadmin
Per user cronjobs

Sshd
PHPmyadmin
Per user cronjobs

Eenmalige investering € 89,- € 89,- € 89,-

Maandelijkse investering € 59,- € 99,- € 139,-

Controlepaneel
Servers kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden 
en voor veel varianten is het handig om een controlepaneel te 
gebruiken waarin u zelf gebruikers en domeinnamen kunt beheren. 
DirectAdmin is hier uitermate geschikt voor en biedt voor weinig geld 
een simpele, professionele interface. Vanuit deze interface kunt u 
gemakkelijk gebruikers toevoegen en kunnen verschillende rollen aan 
de gebruikers worden toegekend. Vervolgens kunnen uw klanten zelf 
hun eigen website beheren. Bovendien kunnen u en uw klanten met 
DirectAdmin ook zelf e-mailaccounts aanmaken.

DirectAdmin is, in combinatie met een Claranet Virtual Private Server, 
een voordelige, maar krachtige oplossing. Het is één van de meest 
stabiele controlepanelen wereldwijd. Het vermogen van DirectAdmin 
om zelfs op lichte servers te draaien is een groot pluspunt van dit 
controlepaneel. U kunt uw server zelf beheren, maar Claranet kan 
dit ook voor u doen. Onze deskundige medewerkers hebben een 
uitgebreide kennis van DirectAdmin. Hierdoor kunnen wij u dan ook 
een kwalitatief hoogstaande service verlenen.


