Cloud Infrastructure

Hosted Systems

Datacenteroplossingen op maat
van uw bedrijf
“We gebruiken IT om onze
cateringklanten extra dienstverlening
aan te bieden. Proximus garandeert
ons een grotere slagvaardigheid
en beschikbaarheid dan we zelf
aan onze klanten zouden kunnen
aanbieden. Datacenterdiensten zijn
nu eenmaal geen onderdeel van
onze kernactiviteiten.”
Danny Dheuninck, IT-manager bij
Aramark

Ontdek meer klantenervaringen
op www.onemagazine.be

www.proximuscloudpro.be

Uw bedrijf beschikt over een drukbezochte website
of databaseapplicaties met cruciale gegevens die
permanent beschikbaar moeten zijn. U hebt een
supersnelle en gegarandeerde internetverbinding
nodig en u wilt uw gegevens optimaal beveiligen.
U wilt bovendien dat uw IT-infrastructuur kan
mee evolueren met uw bedrijf. Toch wenst u geen
grote investeringen te doen in uw IT-infrastructuur
en het onderhoud ervan zodat u zich kunt
concentreren op uw kernactiviteiten. In dat geval
hebt u er alle belang bij uw applicaties onder te
brengen bij een betrouwbare partner die u de keuze
biedt uit een groot aantal formules.

Cloud Infrastructure

Hosted Systems

Waarom kiezen voor
Proximus?
Betrouwbaarheid:
•• One single point of contact
voor al uw telecom en IToplossingen.
•• Meer dan 15 jaar ervaring in de
hostingmarkt.
•• Ervaren en dedicated security
staff.
•• Meer dan 10 000 tevreden
klanten (shared en dedicated
hosting).
•• Strategische partnerships met
Dell, HP, Parallels, VMWare,…

Flexibiliteit:
•• Modulair dienstaanbod zodat u
het onderdeel kunt kiezen dat je
nodig hebt.
•• Uniek aanbod door de combinatie
met internetconnectiviteit dankzij
Explore.
•• Flexibiliteit in combinatie met
andere Proximus-oplossingen
(Cloud E-Mail Security, Cloud
Backup,…).

Kwaliteit:
•• Stabiele en up-to-date ITpartner.
•• Ultramodern uitgeruste en
optimaal beveiligde server rooms
(Tier III+).
•• Professioneel operationeel
personeel en processen (ITIL), die
beantwoorden aan de hoogste
kwaliteitsnormen.
•• Zeer kwaliteitsvolle en
transparante Service Level
Agreements (SLA).
•• Technische support in uw eigen
taal (Nederlands, Frans, Engels).

Internationale reikwijdte:
•• Internationale dekking (België,
Nederland, Luxemburg, Spanje,
Frankrijk, Verenigd Koninkrijk).
•• Internationale mogelijkheid voor
één enkele SLA.

Meer info?

www.proximuscloudpro.be

De hostingdiensten van Proximus bieden u de
volgende voordelen:
•• U hoeft zich geen zorgen te maken over de investering die nodig is voor de aankoop
van een server, de connectiviteit die eraan verbonden is, de kosten van IT-specialisten
en de toekomstige kosten voor upgrading, herstel en vervanging. Zo kunt u zich
concentreren op uw kernactiviteiten.
•• U beschikt over een oplossing met een hoge veiligheidsgraad en kunt daarvoor
rekenen op de expertise van specialisten.
•• U beschikt over een flexibele oplossing die mee-evolueert met de behoeften van uw
bedrijf.
•• Uw server is ondergebracht in de geavanceerde en streng beveiligde hostingzalen
van Proximus.
•• U kunt rekenen op de IT-specialisten van Proximus die toezicht houden op uw server.
•• U profiteert van een optimale beveiliging: back-up, firewall en monitoring.
•• uU kunt kiezen uit een grote waaier van formules: shared of dedicated, door u beheerd
of door Proximus, gevirtualiseerde servers,...
•• U beschikt over de beste connectiviteit die nodig is voor uw toepassingen.

Het Proximus datacenter
Het Proximus datacenter bestaat uit een aantal serverzalen met de volgende
kenmerken:
•• Een in alle omstandigheden betrouwbare en redundante stroomvoorziening en
airconditioning.
•• Vroegtijdige branddetectie, blusinstallatie met inertgas en waterlekdetectie.
•• Een in alle omstandigheden betrouwbare en redundante stroomvoorziening en
airconditioning.
•• Een omgeving waarin uw apparaten en uw gegevens 100% veilig zijn, dankzij een
strenge beveiliging en bewaking, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
•• Een uiterst doeltreffende connectiviteit, mede dankzij een gebruiksklare
netwerkuitrusting en –bekabeling.
•• Gekwalificeerde Proximus-technici die kleine interventies kunnen uitvoeren op
uw server.
Het Proximus datacenter is verspreid over verschillende vestigingen (Evere, Machelen,
Mechelen en Luik), samen goed voor een oppervlakte van 15.650m2 .
Het Proximus Data Center heeft het ISO 27001-certificaat behaald, wat getuigt van de
hoge kwaliteit van ons datacenter en de daaraan gekoppelde dienstverlening.
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Overzicht van de oplossingen
Shared Webhosting
Start

Advanced

Plus

Expert

Webruimte

Linux: 2 GB
Windows: 1 GB

Linux: 5 GB
Windows: 2GB

Linux: 10 GB
Windows: 4 GB

Linux: 25 GB
Windows: 10 GB

Verkeer

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Maandelijks abonnement

Linux: € 7
Windows: € 10

Linux: € 15
Windows: € 20

Linux: € 30
Windows: € 35

Linux: € 40
Windows: € 40

Installatiekosten

€0

€0

€0

€0

Gebruik

Max. 1 website

Max. 5 websites

Max. 10 websites

Max. 20 websites

Domeinnaam

Bij alle oplossingen 1 domeinnaam gratis voor de volledige duur van het contract

VPS Business
Start

Light

Plus

Intense

Schijfruimte

5 vGB

10 vGB

25 vGB

40 vGB

Verkeer

100 GB

200 GB

500 GB

2000 GB

Maandelijks abonnement

€ 40

€ 70

€ 110

€ 190

Installatiekosten

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

Gebruik

Websites en applicaties

Websites en applicaties

Websites en applicaties

Websites en applicaties

RAM

256 vMB

512 vMB

1 vGB

2 vGB

Managed vHosting
Start

Favorite

Intense

Schijfruimte

25 GB

25 GB

25 GB

Verkeer

1000 GB

1000 GB

1000 GB

Maandelijks abonnement

Linux: vanaf € 230 / Windows: vanaf € 304

Linux: vanaf € 235 / Windows: vanaf € 309

Linux: vanaf € 272 / Windows: vanaf € 351

Installatiekosten

€ 150

€ 150

€ 150

Gebruik

Websites en applicaties

Websites en applicaties

Websites en applicaties

RAM

1 vGB

2 vGB

4 vGB

CPU

1

1

2

Wat is het verschil tussen VPS Business en Managed vHosting?
VPS Business
•• Operating System wordt gedeeld tussen de verschillende virtuele servers
•• geschikt voor interactieve toepassingen
•• vooral geschikt voor websites en webgebaseerde toepassingen
•• geen keuze in SLA’s (enkel een basis SLA)
•• is gebaseerd op Virtuozzo
Managed vHosting
•• Operating System te bepalen per virtuele server
•• geschikt voor toepassingen met zware serverbelasting
•• geschikt voor bedrijfskritische websites
•• ontdubbeling in twee datacenters
•• sterke SLA’s
•• laat specifieke firewall-regels toe
•• is gebaseerd op VMWare

www.proximuscloudpro.be
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Managed Dedicated Hosting
Start

Plus

Intense

Schijfruimte

2 x 160 GB SATA

2 x 146 GB SAS

3 x 300 GB SAS

Verkeer

1000 GB

1000 GB

1000 GB

Maandelijks abonnement

Linux: € 320 / Windows: € 340

Linux: € 360 / Windows: € 380

Linux: € 445 / Windows: € 485

Installatiekosten

€ 250

€ 250

€ 250

Gebruik

Web server light,
file server light,
DNS server

Domain control,
web en file server, fax-,
print- en documentdiensten,
Applications server

Grote databases, messaging,
Remote desktop services

RAM

2 GB

4 GB

8 GB

Wat is Dedicated Hosting?
Bij shared hosting (Cloud Shared Webhosting, Cloud VPS Business en Cloud Managed
VPS Enterprise) deelt u een server met andere klanten. Bij dedicated hosting wordt
een volledige server voor u gereserveerd.


Meer info
Meer info?
www.proximuscloudpro.be
Contacteer uw accountmanager
www.proximuscloudpro.be
of surf naar www.proximuscloudpro.be
Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50
0001 7100 3118 BPOTBEB1. De technische specificaties en vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van
vergissingen en drukfouten. Alle prijzen zijn excl. btw. Ref.: Hostedsystems_nl_june2015.

