
Het product wordt gebruiksklaar geleverd, waarbij u de vrijheid hebt om uw 
virtuele infrastructuur te schalen en volledig naar wens aan te passen. Resource 
pools geven u de mogelijkheid om met een besturingssysteem naar keuze 
meerdere instances te creëren en te beheren, gecombineerd met een totale 
flexibiliteit in de toewijzing van dedicated resources. De resources omvatten  
dedicated cores, RAM, storage, firewalls en load balancers. Met resource pools 
kunt u bovendien in uw cloudomgeving meerdere virtuele netwerken creëren  
en beheren, en krijgt u toegang tot ons volledig redundante storage platform.

Het product omvat een uitgebreide reeks functies, zoals flexibele toewijzing 
van het computing resources, virtueel netwerken, gebruikers- en account- 
beheer, een open API en een rijke gebruikersinterface. U kunt ook de veiligheid 
en schaalbaarheid van uw omgeving vergroten door software-based firewalls en 
load balancers toe te voegen.
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 CLOUDSTACK
 PRIVATECLOUD

Met deze baanbrekende private cloud geniet u  
van de voordelen van vir tualisatie, zoals elasticiteit, 
gebruiksgemak en schaalbaarheid, met de mogelijkheid 
om dedicated pools van resources toe te wijzen. Dit 
vergroot uw f lexibiliteit , beperkt uw kosten en helpt  
u om sneller nieuwe systemen en diensten te leveren.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Krachtige API: de vlotte integratie met de Apache CloudStack API geeft toegang tot een  
 uitgebreide reeks functies
• Rijke GUI: gebruikersvriendelijke, op AJAX gebaseerde GUI—volledig compatibel met  
 de recentste internetbrowsers
• Dedicated resources: ontvang een vrijwel onbeperkte hoeveelheid on-demand  
 computing resources—met dedicated cores voor elke afzonderlijke instance
• Foutbestendig ontwerp: alle hosts en gastmachines beschikken over een ingebouwde   
 hoge beschikbaarheid
• Snapshot management: maak ad hoc snapshots van schijfvolumes om gegevensverlies   
 te beperken 
• Firewalls: ingebouwde software-based firewalls verschaffen bijkomende beveiliging
• Load balancing: ingebouwde software-based load balancers vergroten de schaalbaarheid
• Virtual networking: maak meerdere private networks die onafhankelijk van elkaar   
 werken
• Template cloning: moeiteloos klonen van instances via eenvoudige processen voor  
 de aanmaak van templates
• ISO en template management: uploaden en beheren van OS templates en koppelen  
 van ISO images aan uw instances
• Projecten: definieer meerdere projectgroepen om teams te laten samenwerken en   
 resources te laten delen
• SLA: ontvang uitgebreide SLA’s
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SLA’s

Resource pools geven u de vrijheid om virtuele resources zoals dedicated 
cores, RAM, opslag, bandbreedte en IP’s naar wens te combineren.



VOORDELEN
Flexibele orkestratie van de resources 
U krijgt de flexibiliteit om naar wens resources zoals dedicated cores, geheugen en 
IP’s toe te wijzen aan en te verdelen over instances en projecten. U kunt bijvoorbeeld 
het aantal aan één instance toegewezen CPU’s verhogen om de efficiëntie te vergro-
ten. Bovendien kunt u software-based firewalls en load balancers integreren om de 
veiligheid en de schaalbaarheid te vergroten.

Baanbrekende technologie 
Krijg toegang tot een up-to-date oplossing op basis van open source Apache 
Cloudstack-software, klaar voor de uitdagende eisen op de markt van private-cloud-
computing. Dit staat in schril contrast met andere private clouds, die vaak minder 
dynamisch zijn.

Enterprise-class hardware
We gebruiken altijd servers van toonaangevende merken zoals Dell, HP en IBM. Zo 
krijgt u toegang tot de nieuwste hardware, terwijl alle componenten op redundantie 
voorzien zijn. Als er dus toch iets fout zou gaan, blijft uw downtime tot het absolute 
minimum beperkt. 

State-of-the-art netwerk1

De private cloud platformen zijn verbonden met het LeaseWeb Premium Network, 
met toegang tot 33 IX’s en 52 PoP’s, een uptime van 99,9999% en een beschikbare 
bandbreedte van 4,0 Tbps. Alle resource pools hebben meerdere 10GE-verbindingen 
met verschillende fysieke routers.

Redundante opslag
Deze oplossing werkt met redundante opslagniveaus, zodat uw omgeving geen 
single points of failure bevat. Tegelijkertijd kunnen de gebruikers vrij schijfvolumes 
toevoegen/verwijderen, templates van deze volumes maken, ISO’s uploaden en 
aanmaken en ad hoc snapshots maken.

Virtual networking
Apache CloudStack geeft u de mogelijkheid om meerdere virtuele netwerken te 
creëren die los van elkaar werken, met inbegrip van de selectie van IP-adressen, de 
aanmaak van subnets, load balancers en network gateways.

1Dit netwerk is eigendom van en wordt beheerd door FiberRing B.V., een zusterbedrijf van LeaseWeb. Samen 
met DataXenter en EvoSwitch vormen zij de OCOM Groep. Raadpleeg het juridische gedeelte van de website 
van LeaseWeb voor meer gedetailleerde informatie.
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