
LeaseWeb Cloud Servers leveren een uiterst 
schaalbare infrastructuur met volledige redundantie 
voor hardwarefouten, zodat uw bedrijf f lexibeler en 
eff iciënter werkt.

Onze uiterst schaalbare cloudservers verschaffen u gevirtualiseerde compute 
resources met de voordelen van een snelle, aan het netwerk gekoppelde, opslag  
en een volledig redundante architectuur—met uw eigen virtuele interne netwerk.

Dit virtuele netwerk bevat al uw geïmplementeerde instances en laat ze via private 
IP-adressen met elkaar communiceren. Dit betekent dat uw back-end systemen via 
private IP’s communiceren, en uw interne verkeer afgeschermd is van internet. Al 
het verkeer binnen dit netwerk is gratis—u betaalt alleen voor het verkeer van en 
naar uw publieke IP-adressen.

Cloud servers werken bovendien met een software-based load balancer die 
diverse regels voor de balancering van uw verkeer ondersteunt. Ze variëren van 
eenvoudige balancing rules voor het verkeer tot meer geavanceerde, speciaal voor 
webtoepassingen ontworpen regels met sticky policies. Zo kunt u het gebruik van 
uw cloud resources optimaliseren, voor een maximale toegankelijkheid en een  
minimale responstijd van de server. 

Geniet van grotere schaalbaarheid, terwijl wij voor de hardware en de infra- 
structuur zorgen. Op die manier kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is: 
uw producten en diensten aan uw klanten leveren, zonder aanpassingen te hoeven 
maken voor legacy hardware.
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KenmerKen

BElangRijkStE toEpaSSingEn

• Ontwikkeling: creeër gemakke- 
 lijk verschillende omgevingen om  
 nieuwe toepassingen te testen en  
 te ontwikkelens 
• Websites: host enterprise grade   
 websites die load balancing-regels 
 nodig hebben om het verkeer   
 te verdelen

kRachtig cuStomER poRtal

U bereikt onze public-clouddiensten  
via ons SSC, dat u volledige controle 
over uw cloud servers geeft, met  
inbegrip van:
• Instancebeheer
• SLA-upgrades
• IP-adresbeheer
• null-routing IP’s met historische   
 overzichten
•	 Grafieken	en	rapporten	over	het		 	
 gegevensverkeer op het netwerk
•	 Configuratie	van	de	load	balancer	en		
	 de	firewall
• Instellen van meldingen over de band 
 breedte en het dataverkeer

Onze public-cloudplatformen werken met enterprise hardware en open-source-
technologie. Wij leveren uitmuntende kwaliteit tegen concurrerende prijzen—dat  
uit zich in elk aspect van onze infrastructuur.

Software-based load balancer
Om uw cloudinfrastructuur gemakkelijker te schalen, kunt u voor een nominale 
vergoeding een software-based load balancer aan uw cloudplatform toevoegen.  
met load balancing laat u meerdere instances dezelfde toepassing of website 
bedienen. Wanneer u moet schalen, kunt u gemakkelijk instances aan uw virtuele 
interne netwerk toevoegen—en zorgt de load balancer voor de verdeling van het 
verkeer.	U	kunt	via	ons	Self	Service	Center	(SSC)	regels	configureren	voor	een	
groot aantal protocollen en poorten.

Enterprise-class hardware
Het feit dat onze prijzen concurrerend zijn, betekent niet dat we bezuinigen op de 
hardware die we gebruiken. Wij werken altijd met servers van toonaangevende leve-
ranciers als Dell, HP en IBm—we kiezen de hardware door de prestaties en kwaliteit 
te evalueren. Alle componenten van ons platform zijn redundant uitgevoerd. Als er 
dus toch een hardwarestoring op zou treden, dan blijft uw downtime tot het absolute 
minimum beperkt.

geavanceerd netwerk
Onze public-cloudplatformen zijn verbonden met het LeaseWeb Premium net-
work, met toegang tot 31 IX’s en 29 PoP’s, een uptime van 99,99999% en een 
beschikbare bandbreedte van 4,0 Tbps. Al onze cloudsystemen hebben meerdere 
10Ge-verbindingen met verschillende fysieke routers. Wij implementeren alle 
netwerkuitrusting minstens tweemaal in onze cloud pods, om ervoor te zorgen  
dat storingen van switches of routers uw diensten niet beïnvloeden.

Redundante opslag
Om een service met topprestaties te verzekeren, bouwen wij onze public cloud op 
enterprise-class centrale opslagsystemen. Wij hebben onze opslag ontwikkeld met 
een focus op redundantie en prestaties, en bewaren al uw gegevens tweemaal op 
verschillende racks. Wij gebruiken de snelste enterprise SAS-drives op de markt—en 
spiegelen ze om hun prestaties te verdubbelen. Als u een korte prestatieboost nodig 
hebt, bedient de SSD-cachelaag u op uw wenken.

nl +31 20 316 2880
uS +1 571 814 3777
DE +49 69 2475 2860

www.leaseweb.com
info@leaseweb.com
sales@leaseweb.com 
support@leaseweb.com 

CLOUD SERVER

FIREWALL

INSTANCE 1 INSTANCE 2

VIRTUELE
ROUTER

Via Pr ivate 
IP-adres  
GRATIS 
VERKEER

Via Publ iek IP-Adres
BETAALD VERKEER


