HOSTING
ZONDER ZORGEN

MANAGED SERVER

Met een managed server heb je geen zorgen over updates, patches,
back-ups en monitoring. Jij kiest een (virtual private) server met het
gewenste OS en wij doen het beheer.

WAT IS EEN MANAGED SERVER?
Een managed server is een VPS of een dedicated server met een eigen te kiezen
besturingssysteem en/of control panel. Met onze managed servers hoef je je niet
druk te maken over de laatste ontwikkelingen in hardware en software. Wij
zorgen ervoor dat jouw server is voorzien van de laatste beveiligingsupdates,
patches en de meest efficiënte configuratie. We maken back-ups en slaan deze
off-site op, in een extern datacenter. Jouw server wordt 24 uur per dag,
7 dagen per week, bewaakt zodat problemen direct worden gesignaleerd en snel
opgelost kunnen worden. Onze supportdesk is elke werkdag telefonisch
bereikbaar voor al jouw vragen en het bieden van technische ondersteuning.
Zo kun jij zorgeloos ondernemen en regelen wij jouw managed server!
Met een managed server doen wij het beheer op, en de beveiliging van deze hardware,
terwijl jij de applicaties en software beheert. Wij zijn altijd bereikbaar om advies en tips
te geven om jouw applicaties en software zo veilig mogelijk te gebruiken. Heb je eigen
apparatuur die op één van onze datacenters geplaatst moet worden? Kijk dan bij de
mogelijkheden van onze datacenterdiensten.

Welke managed server past bij jouw bedrijf?>
Carlos
Eigenaar
De Deimten 11
9747 AV Groningen
050 - 571 42 40
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WINDOWS SERVER

Wanneer je gebruik maakt van Microsoft producten, dan ben je met een
Windows Cloud server het beste af. Denk hierbij aan SQL, Sharepoint
of Exchange.
HOE WERKT HET?
De installatie en het beheer van de Microsoft applicaties, verloopt het beste op een Windows server. Onze Windows
Servers zijn voorzien van de meest recente versie van Windows Server 2019, om voor jou de beste performance en
capaciteit mogelijkheden te creëren. Volledig werken in de “cloud” is met Windows het gemakkelijkst te realiseren,
door de hoge innovatie-drive van Microsoft en ons High Availability Hyper-V platform.

KIES JE SPECIFICATIES

ONZE SERVICE

Alle servers zijn geheel naar wens in te richten, kies je eigen

Alle Windows servers worden standaard geleverd met

aantallen in processor cores, geheugen, opslag en traffic.

24/7 monitoring, patchmanagement en een offsite back-up

Bedenk van te voren waar je de server voor gaat gebruiken.

met een retentie van 7 dagen. Kies daarnaast voor maximale

Een server waar veel gebruikers op zitten moet meer cores

beveiliging met onze firewall, anti-virus en spamfilter

hebben dan een enkele werkplek. Wanneer je veel websites

diensten. Om het wat eenvoudiger te maken hebben we

gaat plaatsen op de server, moet er meer opslag en traffic

een aantal opstellingen op een rijtje gezet.

komen om de performance perfect te houden.

BASIS OPSTELLINGEN VOOR CLOUDBASED WERKEN
STARTER

SPECIALIST

EXPERT

Goede prestaties voor een lage prijs

Beste prijs/kwaliteit verhouding

Hoge performance en extra geheugen

2 cores

4 cores

6 cores

4GB geheugen

8GB geheugen

16GB geheugen

60GB opslag

100GB opslag

150GB opslag

1000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

10000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW
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LINUX SERVER

Onze managed Linux servers zijn ideaal voor ontwikkelaars die een snelle,
stabiele server nodig hebben om een applicatie of website op te draaien.
HOE WERKT HET?
Jij laat ons weten welke eisen je stelt aan je server en welke pakketten jouw applicatie nodig heeft om optimaal te
functioneren. Wij zorgen voor de installatie en inrichting van je server, jij kan je focussen op je eigen product. Bovendien
monitoren wij de belangrijkste services om ervoor te zorgen dat jouw systeem altijd beschikbaar is!

KIES JE SPECIFICATIES

ONZE SERVICE

Inrichting kan op vele manieren, of dat nu gaat om een standaard

Alle Linux servers worden standaard geleverd met 24/7

appliance van je favoriete mailserver, firewall of loadbalancer

monitoring, een offsite back-up en een gegarandeerd

of om een zeer specifieke inrichting van een webserver,

aantal resources op ons platform. Kies daarnaast voor

databaseserver of data analyse tool. Enkele systemen waar wij

maximale beveiliging met onze firewall, anti-virus en

inmiddels ervaring in hebben opgedaan zijn: Splunk, NodeJS,

spamfilter diensten. Om het wat eenvoudiger te maken

Galera, Nginx en HaProxy.

hebben we een aantal opstellingen op een rijtje gezet.

BASIS OPSTELLINGEN VOOR OPEN SOURCE ONTWIKKELING
STARTER

SPECIALIST

EXPERT

Goede prestaties voor een lage prijs

Beste prijs/kwaliteit verhouding

Hoge performance en extra geheugen

4 cores

6 cores

8 cores

4GB geheugen

6GB geheugen

8GB geheugen

100GB opslag

150GB opslag

350GB opslag

1000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW
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E-COMMERCE SERVER

Ben je een webshop eigenaar? Kies dan voor onze E-commerce server, een
speciaal ingerichte VPS die perfect aansluit op e-commerce of webshophosting,
gericht op key performance en laadtijd. Het sleutelwoord is: maatwerk.
HOE WERKT HET?
Samen met jouw ontwikkelaar gaan we op zoek naar de beste setup. Alle E-commerce omgevingen kunnen worden
voorzien van de New Relic agent zodat je jouw shop kan monitoren op performance. Daarnaast kan je gebruik maken van
Redis caching in combinatie met Varnish zodat de webshop supersnel laadt. Dat is fijn voor de bezoekers en zorgt ook
voor betere prestaties op zoekmachines.

KIES JE SPECIFICATIES

ONZE SERVICE

Alle servers zijn geheel naar wens in te richten, kies je eigen

Alle E-commerce servers worden geleverd met support

aantallen in processor cores, geheugen, opslag en traffic.

en we hebben de beste partners in onze kringen om jou

Bedenk van te voren waar je de server voor gaat gebruiken.

verder te ondersteunen op het gebied van webdesign

Een server waar veel gebruikers voor meerdere webshops op

en ontwikkeling. Om het wat eenvoudiger te maken,

zitten moet meer cores hebben. Hoe groter de webshop, hoe

hebben we een aantal opstellingen op een rijtje gezet.

meer opslag en traffic er moet komen om de performance
perfect te houden.

BASIS OPSTELLINGEN VOOR E-COMMERCE BEDRIJVEN
STARTER

SPECIALIST

EXPERT

Tot 500 producten

Tot 2500 producten

Tot 5000 producten

4 cores

6 cores

10 cores

8GB geheugen

16GB geheugen

32GB geheugen

100GB opslag

150GB opslag

350GB opslag

1000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

10000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW
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DIRECTADMIN SERVER

Wanneer je zelf een webhosting bedrijf hebt, dan is misschien DirectAdmin wat
voor jouw organisatie. DirectAdmin is een control panel speciaal ontwikkeld om
zo snel mogelijk nieuwe features en trends op het gebied van webhosting toe te
voegen naar de eindklant.
HOE WERKT HET?
DirectAdmin is al sinds 2003 een belangrijke speler op de markt en heeft ruime ervaring om te kunnen voldoen aan alle
eisen en wensen van webhosters. Ze focussen zich ook vooral op stabiliteit, beveiliging en innovatie. Dus wanneer je
graag voorop wilt lopen in alle nieuwe features van webhosting, kijk dan eens naar onze voorstellen van verschillende
DirectAdmin servers.

KIES JE SPECIFICATIES

ONZE SERVICE

Alle servers zijn geheel naar wens in te richten, kies je eigen

Alle DirectAdmin servers leveren we met licenties.

aantallen in processor cores, geheugen, opslag en traffic.

Bij Starter heb je ruimte voor het toevoegen tot 10 domeinen,

Bedenk van te voren waar je de server voor gaat gebruiken.

bij Specialist en Expert is dit onbeperkt. Om het wat

Een server waar veel gebruikers op moeten werken meer

eenvoudiger te maken, hebben we een aantal opstellingen

cores hebben. Hoe meer klanten je hebt, hoe meer opslag en

op een rijtje gezet.

traffic er moet komen om de performance perfect te houden.

BASIS OPSTELLINGEN VOOR WEBHOSTERS
STARTER

SPECIALIST

EXPERT

Kleine webhoster

Webhosting reseller of webdesigner

Grote webhosting reseller

2 cores

4 cores

8 cores

2GB geheugen

4GB geheugen

8GB geheugen

25GB opslag

100GB opslag

300GB opslag

500GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

1000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW
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PLESK SERVER

Een Plesk server is een managed Linx VPS voorzien van het Plesk controlpanel.
Plesk is uitermate geschikt voor het beheren van webapplicaties en ideaal voor
webhosters die ook webdesign aanbieden.
HOE WERKT HET?
Binnenin de Plesk controlpanel is het heel gemakkelijk gebruiksniveaus aan te maken voor jouw klanten, daarnaast is
door een eigen shell back-upoplossing migreren een eitje. Plesk houdt zich veel bezig met innoveren en de nieuwste
technieken implementeren in hun controlpanel, zodat jij als webhoster de beste features krijgt. Kijk hieronder welke
Plesk server bij jou past.

KIES JE SPECIFICATIES

ONZE SERVICE

Alle servers zijn geheel naar wens in te richten, kies je eigen

Alle Plesk servers worden geleverd met een Web Host

aantallen in processor cores, geheugen, opslag en traffic.

Edition Licentie. Vanaf Specialist en hogere specificaties,

Bedenk van te voren waar je de server voor gaat gebruiken.

is het ook mogelijk om een Wordpress en Developer

Een server waar veel gebruikers en designers op zitten,

Toolkit af te nemen, om je klanten optimaal

heeft meer cores nodig om goede performance te garanderen.

te kunnen bedienen vanuit het Plesk controlpanel.
Om het wat eenvoudiger te maken, hebben we een
aantal opstellingen op een rijtje gezet.

BASIS OPSTELLINGEN VOOR WEBHOSTERS EN DESIGN
STARTER

SPECIALIST

EXPERT

Kleine webhoster of designer

Webhosting reseller of designer

Grote webdesigner of hoster

2 cores

4 cores

8 cores

2GB geheugen

4GB geheugen

8GB geheugen

100GB opslag

150GB opslag

350GB opslag

500GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

1000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

Windows server / Linux server / E-commerce server / DirectAdmin server / Plesk server / Dedicated server

HOSTING
ZONDER ZORGEN

DEDICATED SERVER

Bij afname van een managed dedicated server, hoef je niet te investeren in
hardware, maar heb je wel de vrijheid van een volledig eigen server. Je kiest zelf
welk besturingssysteem je wilt draaien en wij doen de configuratie.
HOE WERKT HET?
Wij verzorgen de monitoring, beheer, reparatie en support op hardware en operating system. Jij hebt hier geen omkijken naar,
zodat je je volledig kan focussen op jouw business. We werken uitsluitend met de beste hardware, zodat we zo weinig
mogelijk verstoringen of problemen hebben. Daarvoor gebruiken we HP Proliant servers, van Gen8 tot en met Gen10.
Welke dedicated server geschikt is voor jou, ligt aan de hoeveelheid resources en snelheid die je nodig hebt.

KIES JE SPECIFICATIES

ONZE SERVICE

Alle servers zijn geheel naar wens in te richten, kies je eigen

Alle managed dedicated servers worden geleverd met

aantallen in processor cores, geheugen, opslag en traffic.

2 IPv4 adressen en een /96 IPv6 blok, standaard met rDNS.

Bedenk van te voren waar je de server voor gaat gebruiken.

Hulp nodig bij het instellen vansoftware? Ook dit kunnen wij

Dedicated servers zijn uitermate geschikt om je eigen Virtuele

voor jou doen. Om het wat eenvoudiger te maken, hebben we

Machines (VM’s) op aan te maken, kies voor een mix van Open

een aantal opstellingen op een rijtje gezet.

Source met Windows of ga volledig voor de E-commerce.

BASIS OPSTELLINGEN VOOR EEN DEDICATED SERVER
STARTER

SPECIALIST

EXPERT

VM’s met lichte webapplicaties

VM’s met medium applicaties en websites

VM’s zwaarbelaste websites en databases

1 x 10 cores

2 x 10 cores

2 x 12 cores

32GB geheugen

64GB geheugen

128GB geheugen

480GB SSD

480GB SSD

800GB SSD

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW

5000GB traffic

€--,-

p. m. excl. 21% BTW
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