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Applicatiehosting
Bedrijvenweb is al jaren hostingpartner van een groot aantal
software- en applicatieleveranciers. Door uw applicaties bij
Bedrijvenweb te hosten, profiteert u van hypermoderne
verbindingen, snelle installaties, voordelig onderhoud en
professionele monitoring van uw complete applicatiestructuur.
Best mogelijke prestatie omgeving
Wij plaatsen uw applicaties op onze servers, welke zich in het meest
geavanceerde datacentrum van Europa bevinden. Hoe groot de druk
op de prestaties van uw applicatiestructuur ook is, uw applicaties worden
gehost binnen een omgeving geschikt voor maximale prestaties en alle
denkbare schaalmogelijkheden. Ons datacentrum is voorzien van 6x
redundant 155 Mbit glasvezelverbindingen, direct gekoppeld aan de
internet backbone. De beveiliging van ons servernetwerk voldoet dan ook
aan werkelijk alle denkbare normen en eisen.
• Superieure internet verbindingen en faciliteiten
• Nagenoeg onbeperkte schaalmogelijkheden
• Eigen technische dienst, security guards, brandprotectie
Installatie applicaties
Als hostingpartner van een groot aantal applicatieleveranciers, beschikken
wij over inhoudelijke kennis van betreffende applicaties. De installatie
van uw applicaties op onze servers verloopt dan ook volgens onderling
afgestemde, bewezen procedures met uw huidige applicatieleverancier.
Na de installatie op onze servers maken wij uw applicaties snel
gebruiksklaar, bijvoorbeeld door per applicatie de gebruikersrechten in
te stellen. Via Bedrijvenweb kiest u dus voor snel, veilig en direct gebruik
van uw complete applicatiestructuur via internet.
• Inhoudelijke kennis van een groot aantal Nederlandse applicaties
• Afgestemde, bewezen installatieprocedures
• Gebruiksklaar opgeleverd, direct via uw server aan de slag
(z.o.z.)

Over Bedrijvenweb
Bedrijvenweb biedt sinds 1995
hoogwaardige oplossingen voor
server hosting, managed servers
en virtual server hosting.
Voor bedrijfskritische omgevingen
leveren wij applicatiehosting in
samenwerking met verschillende
software aanbieders. Naast deze
specialisatie, bieden wij ook een
aantal afgeleide producten, zoals
website hosting, portalen en
internationale domeinregistratie.
Ons enthousiaste team verleent haar
diensten aan duizenden tevreden
klanten.

Bij Bedrijvenweb is expertise van
server management en unieke
kennis van applicatiehosting in
eigen huis. Alles loopt perfect.
Jan Scherpenisse
Showcase: ”Remmerswaal Accountants”
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Onderhoud en support
Bedrijvenweb heeft intensief en rechtstreeks contact met de technici van uw
applicatieleverancier. Hierdoor heeft u geen omkijken meer naar het onderhoud
van uw applicaties. Uiteraard informeren wij u voortijdig over onze onderhoudswerkzaamheden. Wij voeren deze werkzaamheden efficiënt voor meerdere
klanten tegelijk uit. Heeft u een Server Beheerpakket afgenomen, dan kunnen
wij het onderhoud en de updates van uw applicaties tegen zeer aantrekkelijk
tarief verzorgen.
Support vindt plaats op basis van uw Service Level Agreement (SLA).
Bij Bedrijvenweb geniet u automatisch van onze SLA Standaard, met een 5 x 8
Service Window (op werkdagen binnen kantooruren).
• Onderhoud en updates in deskundige handen
• Aantrekkelijke tarieven door efficiënte werkwijzes en Server Beheerpakket
• Inclusief SLA: professioneel en persoonlijk telefonisch support
Monitoring en backup
Met Monitoring garandeert u zichzelf van professioneel toezicht op de werking
van uw applicaties. Onze monitoring methodes reiken aanzienlijk verder dan
gangbare hostingmethodes. Zelfs specifieke applicatie services worden
systematisch gecontroleerd. Hardware monitoring vindt niet alleen plaats op
CPU prestaties, maar ook op details als de rotatiesnelheden van cooling fans.
Bedrijvenweb biedt Backup op het hoogste niveau: bedrijfskritische databases
kunnen wij via pakket-afhankelijke procedures dagelijks veiligstellen.
Indien nodig, kunnen uw gegevens hierdoor met absolute zekerheid en maximale
efficiency worden teruggezet.
• Continue toezicht op prestaties servers en applicaties
• Monitoring en Backup techniek op het hoogste niveau
• Absolute zekerheid in veiligstelling van uw gegevens
Meer informatie
Stuur een e-mail naar onze afdeling Verkoop of bel tijdens kantooruren naar
0347 - 322 444. Onze specialisten staan u graag te woord.
Ideaal in combinatie met
Managed serverhosting, Server Beheerpakket, Website hosting

Meer documentatie
Wij beschikken over uitgebreide
documentatie op het gebied van
serverhosting en applicatiehosting.
Vraag onze afdeling Verkoop om
aanvullende informatie!

