VIRTUAL
DATA
CENTER
Een cloudomgeving die het altijd doet en waar je je geen zorgen om
hoeft te maken. Met Virtual Datacenter krijg je de beschikking over een
geheel eigen virtuele infrastructuur. Met een krachtige beheerinterface
zijn alle middelen aanwezig om een eigen cloud op te bouwen en te
beheren. Door onze bewezen uptime van 100% en de back-up van onze
gecertificeerde professionals zijn de continuïteit en stabiliteit van
websites en applicaties gewaarborgd.
VOLLEDIGE CONTROLE
Met behulp van een gebruikersvriendelijke portal krijg je de beschikking
over een enterprise omgeving waarmee je in enkele minuten een server
kunt installeren en configureren.
Allerlei dagelijkse taken die nodig
zijn om een serverpark te beheren
zijn natuurlijk mogelijk. Templates
zijn reeds beschikbaar of kun je zelf
plaatsen. Daarnaast zijn er diverse
gebruikersrollen te definiëren, ideaal
voor de tijdelijk ingezette developer
of stagiair.

GROEIT MEE
Starten is eenvoudig, door aan te
geven welke middelen (rekenkracht,
geheugen, opslag) er benodigd zijn
en welke groei er verwacht wordt.
Daarna heb je alle vrijheid om deze
resources zelf in te delen en aan te
passen en, indien gewenst, deze ook
aan specifieke gebruikers te geven.
Handig als er tijdelijk een kopie van
een server moet draaien of er een
piekmoment verwacht wordt waar
tijdelijk (veel) meer servers voor
benodigd zijn.

VRIJHEID
Geen investeringen en onderhoud
meer in hardware. Geen langlopende
contracten meer, maar maandelijks
opzegbaar. Doordat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de
infrastructuur blijft er tijd en budget
over voor jouw core business. Geen
zorgen meer om capaciteitsplanning
of het behalen van afgegeven garanties.
We leveren een omgeving die altijd
werkt en waar geen limitaties zijn qua
rekenkracht en waar je alleen betaalt
voor wat je gebruikt.

KRACHTIGE WEBINTERFACE
Bij elk Virtual Datacenter wordt een webinterface geleverd met volledige rechten,
waarmee het mogelijk is om zelf rollen toe te kennen aan gebruikers binnen de
organisatie. Elke gebruiker kan zijn eigen specifieke randvoorwaarden krijgen (wel of
niet starten en/of aanmaken van VM’s bijvoorbeeld). Daarnaast zijn remote console
en het maken van snapshots natuurlijk mogelijk.

UITGEBREID NETWERKBEHEER
Er zijn veel mogelijkheden om een cluster in te richten, met de daarbij behorende
netwerk componenten. Inclusief een eigen virtuele router, waarin je zelf het beheer
krijgt over in– en externe IP adressen. Met de ingebouwde firewall (en loadbalancers)
bescherm je het cluster en kun je tot op detailniveau aangeven waar de bezoekers
wel én niet bij mogen komen.

PAY AS YOU GO
Aan het eind van de maand stellen we het verbruik vast. Als een server of cluster
slechts 1 week gedraaid heeft, zal daarvan ook slechts 1 week worden doorbelast.
Is ervoor gekozen een Cloud server (tijdelijk) meer geheugen of rekenkracht te geven?
Ook dat wordt netjes berekend. Naast een vaste basisvergoeding wordt enkel betaald
wat daadwerkelijk is verbruikt.

OVER NET GROUND
Net Ground is een aanbieder van webhosting oplossingen met hoge toegevoegde waarde. Door het luisteren naar, en
begrijpen van, de klant is Net Ground in staat om een technische onderbouwde vertaling naar passende oplossingen te
maken waarbij de opdrachtgever profiteert van zeer betrouwbare hostingoplossingen met een up-time tot nagenoeg
100%. Juist in complexe omgevingen waar bijzonder hoge bezoekersaantallen gerealiseerd worden of complexe web
toepassingen gebruikt worden zet Net Ground zich volledig in voor de belangen van de opdrachtgever.
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SAMENWERKEN?
Ook benieuwd wat we voor jullie online business
kunnen betekenen? Neem dan contact met ons
op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

