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Claranet Virtual Private Server
Betrouwbaar hostingplatform zonder keurslijf
De Virtual Private Servers van Claranet zijn de meest eenvoudige en kosten-effectieve manier om uw
hosting infrastructuur aan te leggen of uit te breiden, zonder dat u in hardware hoeft te investeren of zelfs
te installeren. Wij zorgen dat de juiste capaciteit van de server altijd beschikbaar is, zonder enige vorm
van overboeking, zodat uw applicatie of website te allen tijde optimaal functioneert.

Enterprise platform

Iedere Virtual Private Server wordt geleverd op basis van de meest
moderne en bewezen platforms, met gegarandeerde capaciteit voor
CPU, geheugen en schijfruimte. Door de meest vooruitstrevende
technologieën te integreren zijn onze specialisten er in geslaagd één
van de betrouwbaarste en krachtigste virtuele hostingplatformen te
bouwen. U profiteert volop van deze vooruitstrevende technologieën
zonder daarvoor te investeren in systemen, licenties en kennis.
Claranet dwingt u niet in een keurslijf met vooraf gedefinieerde
standaard configuraties, het is uw pakket van eisen en wensen dat de
capaciteit en de voorzieningen van uw Virtual Private Server bepaalt.
Onze specialisten configureren uw eigen server en brengen deze in
productie. Ready for Use, onafhankelijk van levertijden van hardware
en software.

Betrouwbaar! Veilig! Flexibel!

Dit 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 de servers, applicaties en websites te
garanderen.

750 specialisten,
één contract, één SLA,
één vast aanspreekpunt
Beveiliging = prioriteit
Wij realiseren ons als geen ander dat naast deze fysieke voorzieningen
ook maatregelen nodig zijn om uw gegevens, applicaties en systemen
te beschermen tegen de bedreigingen van buitenaf. Als Internet
Service Provider van het eerste uur weten we exact waar we het
over hebben. Naast het aanbrengen van updates en patches op de
besturingssystemen door onze specialisten, reguleren en beschermen
Juniper firewalls de toegang tot uw systemen. Desnoods schermen we
de Virtual Private Server af van het internet door deze op te nemen in
een Virtual Private Network. Met een centrale internet break-out bent
u in staat om maximale controle over het internetverkeer te krijgen.
Juist als u meerdere nationale of internationale vestigingen heeft,
geeft dit een vertrouwd gevoel. Zo kunt u bijvoorbeeld medewerkers,
leveranciers en klanten op basis van tokens toegang verlenen naar uw
systeem. We adviseren en assisteren u graag met het aanbrengen van
extra security lagen om uw systeem heen.

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl
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750 specialisten
Met de hostingdiensten van Claranet zijn uw servers, websites,
applicaties en data in goede handen. De deskundige specialisten
van Claranet staan er 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 tot en met 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 en
gecertificeerde engineers. U bent ervan verzekerd dat uw servers
en websites altijd optimaal functioneren. 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.

Geen overboeking, veilig én flexibel
Loadbalancing
Nog meer betrouwbaarheid uit de hostingomgeving halen is geen
enkel probleem. Met een hoogwaardig loadbalancingplatform kan
niet alleen het gebruik van resources evenredig verdeeld worden
over een aantal fysieke en/of virtuele servers, waardoor de prestaties
en gebruikerservaring worden gemaximaliseerd, het is ook een
effectief hulpmiddel om de impact bij een incident met een van de
servers te minimaliseren. Terwijl ondertussen gewerkt kan worden
aan de getroffen server nemen andere servers uit de gebruikerspool
de omgeving naar buiten toe naadloos over tot de server weer
bijgeschakeld wordt. Volledig automatisch, zonder omkijken. Ons
loadbalancingplatform kan ingezet worden op al onze types hosting;
zowel virtueel als op uw eigen servers die in onze datacenters staan, of
in combinatie van beide types.

Back-up
Met de back-up dienstverlening van Claranet is verlies van data op uw
serverplatform geen zorg meer. Door het gebruik van Virtual Private
Server in het Claranet datacenter was u al verzekerd van een snelle
koppeling naar het internet of besloten netwerk in een perfecte
omgeving voor een continue performance. Mocht er desondanks
een incident plaatsvinden, dan voorkomt u met onze back-up service
schade als gevolg van dataverlies. De back-up data wordt primair op
het centrale storage-platform in het datacenter in Son geplaatst, met
een extra replica in ons datacenter in Amsterdam. Dubbele zekerheid
op een redundant platform met geografisch gescheiden apparatuur.
Wij geven u daarbij een 100% garantie dat uw data in Nederland blijft
waardoor u alleen onder de lokale Nederlandse wetgeving rondom
dataopslag valt.

“Samenwerken met Claranet gaat voor mij verder dan
een klant/leverancier relatie. Claranet is voor ons een
sparringspartner, ze zijn uitermate betrouwbaar, pro-actief en ontzorgen echt. De lijnen zijn kort, je weet bij wie
je moet zijn. “
Erwin Nieuwendijk – ICT manager Vogel’s

Klantbelofte
Er zijn weinig bedrijven die de tijd, vaardigheden, ervaring of de wens
hebben om meerdere leveranciers tegelijkertijd te beheren. De ruime
ervaring van Claranet als Service Provider met verschillende (netwerk)
leveranciers zorgt ervoor dat we de mensen, processen en systemen
hebben die een totaaloplossing kunnen bieden met een hoger niveau
van dienstverlening dan een zelf gecombineerde oplossing van
verschillende leveranciers.
Claranet is gepositioneerd door Gartner als een van de leiders in het
2015 Magic Quadrant voor Europese Managed Hosting, op basis van
onze volledigheid van visie en ons vermogen om deze uit te voeren.
Centraal in de dienstverlening staat de klantbelofte om de hoogste
service te leveren. Claranet is ISO 9001, ISO 27001 én NEN 7510
gecertificeerd, PCI-DSS geaccrediteerd, heeft VMware Premier
Service Partner-status en Microsoft Gold Certified Partner-status. Uw
diensten worden beheerd door onze gecertificeerde experts tegen een
fractie van de kosten en moeite van in-house beheer.

Persoonlijke benadering
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 altijd, behalve
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.

Voordelen Virtual Private Server:
• Eigen virtuele omgeving met volledig op maat gemaakte
configuratie
• Geen grote investeringen
• Hoge beschikbaarheid met eenduidige SLA
• Energie en kosten besparend
• Verhoogde flexibiliteit
• Naadloze integratie van hosting-, communicatie- en
netwerkdiensten

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

