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Managed serverhosting
Managed serverhosting van Bedrijvenweb omvat levering van
kwalitatieve server hardware, plaatsing in onze hoogwaardige
technische infrastructuur en een aantal kostenbesparende
beheer- en onderhoudsdiensten (server management).
Kwaliteit in server hardware
Wij bieden u drie robuuste serverlijnen: Budget, Standaard en
Premium. Uit welke lijn u ook kiest, iedere server is ontworpen om zijn
prestaties in ons datacenter te maximaliseren en het stroomverbruik
te minimaliseren. Ook voor de combinatie van servers in een cluster
of virtualisatie omgevingen bieden wij oplossingen op maat. Onze servers
gebruiken de nieuwste Intel processor technologie en elk geheugen biedt
ruime bandbreedte en lage latentie. Voor uw Budget, Standaard of
Premium server geldt standaard:
•
•
•
•

Hardware onderhoud, hardware garantie en onderdelen beheer
Dubbele netwerkkaarten en Remote Management Module
Uitsluitend A-merk apparatuur (Dell)
SLA Standaard voorzien van 5 x 8 service window

Kies en configureer
De Standaard server is een krachtige web- of applicatieserver met hoge
performance en redundancy. Voorzien van interne management server
die de kleinste oneffenheden opmerkt. De Premium server is een zeer
geavanceerde server, met uitbreidingsmogelijkheden als acht harde
schijven, RAID5 zekerheid bij uitval van een schijf en meerdere
netwerkkaarten voor virtualisatie doeleinden. Ook de combinatie van
RAID1 en RAID5 is daarbij mogelijk.
De Budget server is een eenvoudige server met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Geschikt als lichte webserver in RAID1 configuratie
(dubbele harde schijven).
(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 hebben wij een
vast contactpersoon met wie wij
snel, persoonlijk en vriendelijk
zaken kunnen doen.
Jan Scherpenisse
Showcase: “Remmerswaal Accountants”
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Hoogwaardige technische infrastructuur
Wij opereren vanuit het meest geavanceerde datacentrum in Europa.
Hierdoor kunnen wij een extreem hoge betrouwbaarheid garanderen, zoals 100%
Uptime garantie. Ons netwerk staat in direct contact met de AMS-IX en NL-IX,
is voorzien van 6x redundant 155 Mbit glasvezelverbindingen en is direct
gekoppeld aan de Internet Backbone. Met verbindingen tot OC-192 (10 Gbps)
voldoet onze infrastructuur aan werkelijk alle denkbare normen en eisen:
van 24 uur bewaking tot load balanced netwerken, van 100% stroomvoorziening
tot uitgebreide brandpreventie. Om uw Budget, Standaard of Premium server
bereikbaar te maken, bieden wij een netwerk abonnement. Deze is naar wens
verder uit te breiden, maar bestaat standaard uit:
•
•
•
•

Connectiviteit, stroom, bekabeling, switches en airconditioning
Kasthuur en tot en met 2U rackruimte
Bandbreedte, DNS en IP nummers
Inclusief een ruime hoeveelheid dataverkeer

Server management
Onze server experts kunnen het beheer van uw server tegen een vast bedrag
per maand van u overnemen. Met onze voordelige Server Beheerpakketten stelt
u zelf de werkzaamheden samen die u bij onze experts wilt onderbrengen.
Daarnaast bieden wij beheer- en onderhoudsdiensten als:
•
•
•
•
•

Managed Backup: standaard vanaf 15 GB gecomprimeerd per dag
Managed Firewall: op basis van redundant Cisco Enterprise Firewall
Managed Monitoring: zeer uitgebreide mogelijkheden
Managed Software: installatie, onderhoud en updates software
SLA Brons (7x24 <16), SLA Zilver (7x24 <8) of SLA Goud (7x24 <4)

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
Applicatiehosting, Website hosting

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

