Claranet Product

Colocatie

Colocatie

Professionele datacenters met dienstverlening op maat
Degelijke datacentervoorzieningen zijn een must om jouw applicaties en websites continu beschikbaar te houden.
Zo moeten voorzieningen als koeling en stroom worden gegarandeerd, ook tijdens storingen in de openbare
infrastructuur. Systemen moeten permanent worden beschermd, niet alleen tegen calamiteiten zoals brand en
stroomuitval, maar dienen alleen toegankelijk te zijn voor diegenen die daarvoor zijn geautoriseerd. Onze colocatie
diensten zijn gebaseerd op veilige, betrouwbare en energiezuinige datacenter voorzieningen en bieden zekerheid voor
uw bedrijfskritische server-, storage- en internetinfrastructuur. Techniek, veiligheid en betrouwbaarheid hebben bij
Claranet de hoogste prioriteit.

Flexibele oplossingen

Op maat

Met de hostingoplossingen van Claranet krijg je de beschikking over
ruim 1.500 specialisten, 43 internationale datacenters en technologisch
geavanceerde server- en storageplatforms. Of je nu ruimte nodig heeft
voor een enkele server, een heel rack of een Private Data Center,
Claranet biedt flexibele colocatie oplossingen die meegroeien met
uw behoefte. Uiteraard inclusief alle facilitaire voorzieningen van een
datacenter om jouw IT-systemen in een 24 uurs economie continu
te laten functioneren. Hoge investeringen en langdurige, complexe
projecten zijn niet meer nodig om de beschikbaarheid van jouw
bedrijfskritische IT-systemen te garanderen.

Ongeacht de behoefte kan de colocatie-dienstverlening van Claranet
exact aangepast worden aan jouw wensen en eisen. Iedere colocatie
dienst vereist naast de gedegen voorzieningen ook een zorgvuldig
ontworpen netwerk waarmee de systemen worden ontsloten en de
informatie bij jou, jouw medewerkers of klanten wordt gebracht. We
maken gebruik van de datacenters van Interconnect in Eindhoven en
Digital Realty in Amsterdam om specifiek voor jou een oplossing samen
te stellen die exact voldoet aan jouw pakket van eisen. Juist dankzij onze
jarenlange ervaring in de combinatie van netwerk en datacenter services
zijn we in staat om onder één SLA een volledig geïntegreerde oplossing
te bieden van colocatie tot en met geavanceerde internationale VPN
dienstverlening.

Voorzieningen
Onze datacenters zijn uitgerust met geavanceerde stroomvoorzieningen; UPS-en zorgen voor een gelijkmatige en constante
stroomvoorziening en tijdens storingen in het openbare stroomnet
garanderen generatoren dat uw apparatuur zonder onderbrekingen van
stroom wordt voorzien. Daarnaast beschermen de geavanceerde
VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) branddetectieapparatuur en de Argon-blusinstallaties jouw hardware tegen brand. De
combinatie van Direct-Free-cooling en cold-corridor opstelling zorgen
voor een efficiënte luchtbehandeling. Geavanceerd toegangsbeheer,
camera toezicht en het deskundige personeel garanderen dat jouw
systemen absoluut in veilige handen zijn binnen de muren van het
datacenter.

Voordelen Colocatie:
• Volledig geïntegreerde hosting- en VPN-oplossingen over
het internationale Claranet MPLS-netwerk;
• Gegarandeerde continuïteit dankzij noodstroomvoorziening;
• Veilig; dankzij VESDA branddetectie, brandblussysteem,
camera’s en toegangscontrole;
• Optimale condities door energiezuinige klimaatbeheersing;
• Gecertificeerd en gekwalificeerd personeel 24x7 aanwezig
voor remote hands support en toegang tot het datacenter;
• Volledige ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 certificering.

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

Claranet Product

Colocatie
Interconnect Eindhoven

Digital Realty Amsterdam

Klasse

Tier 3+

Tier 3+

Uptime garantie

99,98%

99,999%

Vloeroppervlakte

> 3.000 m2

> 5.000 m2

Locatie

Park Forum Eindhoven

Science Park Amsterdam

Bereikbaarheid

Centrum Eindhoven: 10 km
A2, A58, A50: 5 km

Centrum Amsterdam: 5 km
Ring Amsterdam - aansluting A1: 1 km

Parkeerplaatsen

50+

100+

Lift

Ja

Ja

Laadplaats

Ja

Ja

Klantwerkruimte

Ja

Ja

Meet-Me-Room / Telcoruimte

2

2

Lounge area met internet access

Ja

Ja

Toegang

24x7 persoonlijk ontvangst

24x7 persoonlijk ontvangst

Beveiligingsklasse

Borg IV

Borg IV

Carrierneutraal

Ja

Ja

Aantal carriers

10+

10+

Bandbreedte netwerk / internetverbinding

10 Gbit/s

10 Gbit/s

Stroomcapaciteit per rack

10 kW

15kW

Aansluiting per rack

Keuze uit 16A, 32A en krachtstroom (400V)
voor elke stroomfeed

Keuze uit 16A, 32A en krachtstroom (400V)
voor elke stroomfeed

Capaciteit noodstroom

Minimaal 36 uur (bij volbelasting en uitval tweede
generator)

Minimaal 36 uur (bij volbelasting en uitval tweede
generator)

Koelingsmethode

Direct Free Cooling

Direct Free Cooling

Airflow

Cold Corridor Systeem

Cold Corridor Systeem

Koelingsredundantie

2N+1

N+1

Gasblussysteem

IG-55 gasblussysteem met redundante
voorraad

Double knock aqua mist extinguishing system fire
suppression system

Detectie

VESDA-aspiratiesystemen

VESDA-aspiratiesystemen

Gebouw

Netwerk

Energie

Koeling

Brandbeveiliging

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

