
Colocatie is een service die uw missiekritieke servers, 
opslag en internetinfrastructuur in geavanceerde 
datacenters onderbrengt. In feite huurt u ruimte  
voor uw IT-middelen, terwijl u volledige eigendom  
en controle behoudt. 
Deze datacenters laten u profiteren van volledige UPS-stroom, HVAC-systemen, 
hoge veiligheidsniveaus en een redundante architectuur. Ze voldoen bovendien 
aan een groot aantal ISO-certificeringsnormen, waaronder ISO 9001, ISO 14001 
en ISO 27001.

Ons aanbod varieert van zeer redelijk geprijsde single rack units voor klanten 
die weinig ruimte nodig hebben, tot half/full private racks en private cages voor 
hogere eisen in termen van schaalbaarheid, stroomvermogen en beveiliging.

Remote Hands levert ondersteuning als u toegang op afstand tot uw apparatuur 
nodig hebt, voor eenvoudige probleemoplossing of onderhoudswerk. Remote 
Hands diensten zijn in alle datacenters beschikbaar, op verzoek of met een 
abonnementsformule.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw gecoloceerde servers met onze 
dedicated servers en/of public/private clouds te combineren, zodat u een echte 
hybride omgeving kunt creëren.
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Belangrijkste voordelen: 

• Grotere betrouwbaarheid en  
 beschikbaarheid dankzij een met  
 robuuste SLA’s gegarandeerde  
 redundante infrastructuur
• Hogere prestaties en efficiëntier  
 dankzij een speciaal gebouwd  
 ontwerp 
• Lagere kosten dan het hosten  
 van uw apparatuur on-premise
• Innovatieve groene oplossingen  
 beperken het energieverbruik  
 tot het minimum
• Risicobeperking met onsite bevei- 
 liging, videobewaking en andere  
 maatregelen
• Compliance met de reglementaire  
 vereisten, gevalideerd door  
 externe audits 
• Gemakkelijk toegang tot onze  
 datacenters via ons Customer  
 Portal
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KEnmErKEn
geavanceerde datacenters
Alle datacenters zijn uitgerust met volledige UPS-stroom, back-up- en HVAC- 
systemen en intelligente branddetectie en -bestrijdingssystemen, met inbegrip van 
VESDA. Ze hebben een minimale n+1 redundantie en voldoen aan industrienormen 
als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PCI-DSS en SSAE16.

state-of-the-art netwerk
De infrastructuur van dit groeiende netwerk gebruikt een unieke combinatie van  
private peering en afspraken met wereldwijde transitleveranciers, inclusief toegang  
tot 31 IX’s en 29 PoP’s. Het supersnelle netwerk heeft een uptime van 99,99999%  
en een beschikbare bandbreedte van 4,0 Tbps.

Hybride capaciteiten
Een uniforme aanpak is niet altijd ideaal voor IT-infrastructuur. Daarom geven wij u de 
mogelijkheid om traditionele colocatie te combineren met dedicated servers en clou-
domgevingen, afhankelijk van uw behoeften.

ongeëvenaarde veiligheid
De verschillende dimensies van onze beveiliging omvatten 24/7 videobewaking  
en alarmsystemen, controle met chipkaart voor het betreden/verlaten van het data-
center, kasten met cilindersloten, een elektrische omheining en meer.

Efficiënte koeling
Wij werken met true hot/cold aisle configuraties in de IT-ruimten, om het mengen 
van warme en koude lucht te beperken en de temperatuur aan de intakezijde van 
uw apparatuur lager te houden. Onze omgevingen met temperatuurregeling, de beste 
van de sector, zijn uitgerust met redundante HVAC-systemen en verhoogde vloeren. 

intelligente branddetectie
De datacenters zijn beveiligd met de beste branddetectie en -bestrijdingssystemen. 
Ze omvatten VESDA, het meest geavanceerde branddetectiesysteem, en brandbe-
stendige wanden. Als onze intelligente brandsystemen brand ontdekken, gebruiken ze 
argongas als blusmiddel om schade aan de apparatuur tot het minimum te beperken.

remote Hands
Bevoegde, hoog opgeleide technici zijn 24/7 beschikbaar om op verzoek diverse 
taken uit te voeren, zoals het herstarten van servers, het testen van schakelingen, 
het vervangen van kabels en kaarten en de regelmatige vervanging van backuptapes 
en andere verwijderbare media. Het Basic-pakket behandelt uw verzoeken binnen 
24 uur, 7 dagen per week, tegen een standaard uurtarief. De hogere niveaus bieden 
snellere responstijden, prioritaire toegang tot onze bevoegde technici, gratis onder-
steuningsminuten en lagere prijzen voor extra ondersteuning die niet door het pak-
ket wordt gedekt.


