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Creëer, wijzig en elimineer  
zelf uw virtuele machines
vContainer is een virtueel datacenter dat 
opgebouwd is uit IT-middelen die u vrij kunt 
beheren. U creëert, wijzigt en elimineert zelf uw 
virtuele machines, net als de besturingssystemen 
en de toepassingen die op deze machines draaien. 
Hiertoe beschikt u over een beheersportaal en 
voorgedefinieerde servermodellen. U kunt ook uw 
eigen modellen importeren of bestaande machines 
naar deze omgeving migreren. 

Virtueel datacenter 
U hoeft zich niet te bekommeren 
om investeringen die nodig zijn 
voor de aankoop van een server, de 
bijbehorende connectiviteit, de kosten 
van IT-specialisten en de toekomstige 
kosten voor upgrading, herstelling en 
vervanging. Zo kunt u zich concentreren 
op uw kernactiviteiten. Proximus stelt u 
een handleiding ter beschikking en biedt 
u coaching bij de start.
Uw data worden in alle veiligheid 
opgeslagen, beveiligd door een firewall-
laag die door Proximus wordt beheerd. 
Om de veiligheid van uw omgeving te 
verhogen, kunt u een tweede firewall-
laag instellen, die u dan zelf beheert.  
U kunt ook antivirussen op uw machines 
activeren.
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Belangrijkste bestanddelen:
 • Redundante en beveiligde infrastructuur gehost in de  

Proximus datacenters in België.

 • Geheel van virtuele resources (geheugen, CPU, opslag, netwerk).

 • Online-interface (beheersconsole) om zelf uw virtuele servers 
(gebaseerd op VMware) te beheren.

 • Voorgedefinieerde modellen voor uw servers of de mogelijkheid om uw 
eigen modellen te importeren.

 • Internetconnectiviteit naar vContainer, en Explore als optie.

 • Strikte regels inzake netwerk en beveiliging, met de mogelijkheid om ook 
een interne firewall te beheren.

 • Drie types opslag op SAN naar keuze: capacity drives, performance 
drives, of vPlex-virtualisering.

 • Back-up in blok en restore op aanvraag.

 • Onlinerapporten voor de (shared) gebruikte resources om de behoeften 
inzake capaciteit te plannen.

 • Portaal om upgrades te bestellen (shared & mix).

 • Monitoring en beheer van de onderliggende infrastructuur (switches, 
routers, firewalls, fysieke servers, opslag, back-up, en vCenter).

 • Service desk.

 • Veiligheidsopties: antivirus, SSL VPN.

 • Gebruikershandleiding en telefonische coaching voor de set-up.

 • Mogelijkheid om NAS-opslag te combineren (cf. vStorage).

 • Mogelijkheid om de back-up van bestanden te combineren  
(cf. Server Backup Advanced).

 • Mogelijkheid om fysieke servers te combineren (hardware hosting).

Shared
Shared is een gestandaardiseerde 
oplossing op een volledig gedeelde 
infrastructuur, redundant over twee 
datacenters. U kunt opteren voor 
een maandelijks (voorbehouden) of 
flexibel (volgens uw verbruik - pay 
per use (PPU)) betaalmodel en u kunt 
uw upgrades online bestellen via een 
portaal. 

Dedicated
 Dedicated staat voor een eigen 
infrastructuur op een of twee 
datacenters, voor klanten die een 
heel flexibel design op maat wensen, 
met een voorbehouden maandelijks 
betaalmodel.  

Mix
 Mix biedt een combinatie van de twee 
vorige modellen: de onderliggende 
fysieke servers zijn dedicated 
op een of twee datacenters; de 
beheersinfrastructuur en de opslag 
worden gedeeld. Upgrades zijn 
gestandaardiseerd. 

vContainer bestaat in 3 varianten: Shared, Dedicated of Mix, naargelang uw behoeften standaard of  
gepersonaliseerd zijn.  

vContainer is een oplossing in 
de cloud die de klant zelf kan 
beheren en waarbij hij zelf de 
controle over zijn resources 
heeft. De onderliggende 
infrastructuur wordt door de 
ingenieurs van Proximus beheerd 
en onderhouden in de twee 
belangrijkste datacenters in België 
(Evere en Machelen). 

IP Mobility
Met IP Mobility kunt u de 
netwerkinstellingen van uw server 
behouden als u een server in de cloud 
plaatst. Het is niet nodig om processen 
aan te passen. Het netwerkadres 
volgt als het ware de applicatie en de 
gebruiker merkt geen verschil tussen 
werken in de cloud of lokaal werken. 
Servers in de cloud worden naadloos 
opgenomen in het netwerk. 



Betrouwbaarheid
• Single point of contact voor al uw 

telecom- en IT-oplossingen.

• Bijna 20 jaar ervaring op de 
hostingmarkt.

• Meer dan 15.000 tevreden klanten 
(shared en dedicated hosting).

• Dedicated veiligheidsexperts.

• Strategische partnerschappen met 
de grootste leveranciers.

• Uw gegevens blijven in België. 

Flexibiliteit
• Modulair dienstenaanbod: u kiest wat 

u nodig hebt.

• Uniek aanbod voor de combinatie met 
internetconnectiviteit dankzij Explore.

• Flexibiliteit in combinatie met andere 
oplossingen van Proximus (E-Mail 
Security, Backup, enz.). 

 

Kwaliteit
•  Stabiele en innoverende IT-partner.

• Ultramoderne en zwaarbeveiligde 
serverzalen (Tier III+).

• Professionele operationele processen 
(ITIL).

• De hoogste kwaliteitsnormen (ISO 
9001 – ISO 27001).

• Service Level Agreements (SLA’s) van 
hoge kwaliteit die ook transparant 
zijn.

• Technische ondersteuning in drie 
talen (Nederlands, Frans, Engels). 

Waarom kiezen voor Proximus? 

Voordelen :
 • Proximus staat in voor het beheer van de datacenters, het fysieke 

platform en de onderliggende virtualisatielaag.

 • De systemen worden steeds up-to-date gehouden en aangepast aan de 
laatste technologieën.

 • Proximus beveiligt de globale infrastructuur d.m.v. een systeem van 
firewallclusters.

 • Controle door de klant: u kunt virtuele servers creëren dankzij voor-
gedefinieerde standaardmodellen waarmee u snel van start kan gaan.

 • uU staat zelf in voor de applicaties en de ondersteuning van de 
eindgebruikers.

 • Uw virtuele servers worden niet beïnvloed door aanpassingen aan de 
fysieke laag.

 • Hoge beschikbaarheid van de infrastructuur.

 • Flexibiliteit in de beginconfiguratie en upgrades.

 • Ruime keuze wat het opslagtype betreft (capaciteit, performantie, vplex, 
NAS).

 • Testaccount gedurende 1 maand.

 • Dankzij virtualisatie vermindert u uw energieverbruik.

 • Dankzij cloud computing maakt u om het even waar verbinding met  
uw infrastructuur.

 • Maandelijkse betaling of pay-per-use.
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