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Elastic
Compute
Elastic Compute is ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een schaalbare, goed presterende
en kostenefficiënte cloudoplossing en biedt ook nog transparante prijzen. Met Elastic Compute
krijgt u volledige controle over uw resource management en hebt u de flexibiliteit om complexe
webinfrastructuren te creëren.

Waarom Elastic Compute?
Snel klaar voor gebruik en makkelijk te bedienen Flexibele factureringsopties
Het product wordt klaar voor gebruik geleverd. U kunt direct
uw virtuele infrastructuur schalen en aan uw behoeften
aanpassen. Door middel van resourcepools kunt u meerdere
instanties creëren en beheren met een besturingssysteem
naar keuze, terwijl u maximale flexibiliteit hebt om resources
toe te wijzen. Deze resources zijn onder meer vCPU, vRAM,
opslag, firewalls en loadbalancers.

De keus is aan u: betaal zonder verplichtingen per uur
met een on-demand factureringsoptie, of optimaliseer uw
kosten door een resourcepool te reserveren. Gereserveerde
resourcepools hebben nog steeds de elasticiteit van bursting,
zodat u uw vCPU en vRAM’s op uurbasis kunt op- en afschalen
als uw resourcebehoeften veranderen.

Maak virtual networks binnen resourcepools

Bouw een hybride cloud-oplossing met
private networking

Met resourcepools kunt u binnen uw cloudomgeving
meerdere virtual networks maken en beheren. Ze geven u
ook toegang tot ons volledig redundante opslagplatform, met
functies zoals flexibele toewijzing van rekenkracht, virtual
networking, gebruikers- en accountbeheer, open API en een
uitgebreide gebruikersinterface.

Met private networking van Leaseweb kunt u uw eigen
privénetwerk opzetten en definiëren, tussen uw Elastic
Compute en dedicated servers. U kunt zo uw connectiviteit
intern verhogen zonder aansluiting op externe netwerken of
het internet.

Minder investeren, lagere bedrijfskosten
Ons transparante prijsmodel geeft u controle over uw
bedrijfskosten. En omdat u geen software, hardware
of licenties hoeft aan te schaffen hebt u minder
investeringkosten.
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Kenmerken
Kies de juiste resourcepools voor uw behoeften

Full Flash Storage & Snapshots

• Kies Elastic Compute voor een scherper geprijsde optie
zonder dat dit ten koste gaat van de uitstekende rekenprestaties. Deze optie is momenteel alleen beschikbaar
in AMS-01.
• Elastic Compute Premium heeft dedicated hyperthreads
om de prestaties te maximaliseren en kan uw meest
veeleisende workloads aan. Deze optie is nu beschikbaar
in AMS-01, LON-01, SIN-11, FRA-10, SFO-12 en WDC-02.

• Full SSD-opslagsysteem voor hoge prestaties en
beschikbaarheid.
• Extra secundaire opslag beschikbaar voor snapshots en
besturingssystemen.
• Ingebouwde hoge beschikbaarheid voor alle host- en
gastmachines.
• Ad-hoc snapshots van schijfvolumes beperken het
gegevensverlies en helpen bij herstel na rampen.

Krachtige API, uitgebreide GUI en
projectmanagement

Firewalls, loadbalancing en virtual networking

• Integreer moeiteloos met de Apache CloudStack API en
profiteer van de vele bijbehorende functies.
• De gebruiksvriendelijke, AJAX-gebaseerde grafische beheerders-interface is volledig compatibel is de nieuwste
internetbrowsers.
• Definieer meerdere projectgroepen om samen te werken
en resources te delen tussen teams.

• Kies ervoor om softwarematige firewalls te integreren
voor extra beveiliging.
• Voor nog meer schaalbaarheid is ook integratie van softwarematige loadbalancers mogelijk.
• Creëer meerdere private networks die onafhankelijk van
elkaar zijn.

Templates klonen, ISO en templatebeheer
Softwarelicenties en -updates
• Dankzij automatische updates beschikt u altijd over de
nieuwste softwareversies en besturingssystemen.

• Zet moeiteloos gekloonde instanties in via eenvoudige
template-aanmaakprocessen.
• Upload en beheer besturingssysteem-templates en
koppel ISO-images aan uw instanties.
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Waarom Leaseweb?
Leaseweb werkt wereldwijd, maar we zijn lokaal aanwezig, persoonlijk en flexibel en bieden de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Wij zijn een vertrouwde leverancier van infrastructuur aan duizenden bedrijven voor al hun bedrijfskritische toepassingen.
Voor Elastic Compute hebben we de expertise van Leaseweb specialisten gecombineerd met de beste Apache CloudStacktechnologie. Dit resulteert in een hoog-redundante cloudoplossing van topklasse.
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