
LeaseWeb Vir tual Servers leveren een machtige 
mix van betrouwbaarheid en schaalbaarheid, met 
aanzienlijke voordelen in termen van prestaties en 
responsiviteit.

Onze krachtige virtuele servers gedragen zich net als fysieke servers, met dezelfde 
dedicated resources (CPU, RAM en opslag) en functies (zoals root/admin toe-
gang, volledig besturingssysteem en reboots). Ze beschikken bovendien over onze 
unieke firewall, die uw servers extra beschermt—zonder dat u de instellingen van 
uw instance hoeft aan te passen.

Ze maken gebruik van ons volledig redundante public-cloudplatform, dat in het 
geval van een hardwarefout de downtime tot het minimum beperkt. Wij zorgen 
voor de hardware en de infrastructuur, zodat u zich kunt concentreren op wat 
echt belangrijk is: uw producten en diensten aan uw klanten leveren zonder aan-
passingen te hoeven maken voor legacy hardware. Door het vervangen van uw 
fysieke servers door hun virtuele tegenhangers, en deze te consolideren, kunt u 
bovendien uw hardware- en onderhoudskosten verlagen.
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Onze public-cloudplatformen werken met enterprise hardware en open-source- 
technologie. Wij leveren een uitmuntende kwaliteit tegen competitieve prijzen — 
dat uit zich in elk aspect van onze infrastructuur.

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 
leveranciers als Dell, HP en IBM—we kiezen de hardware door de prestaties en 
kwaliteit te evalueren. Alle componenten van ons platform zijn redundant uitge-
voerd. 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 hardwarefouten 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 met redun-
dantie en prestaties in gedachten ontwikkeld 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.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN

• Testen en ontwikkelen: ideaal voor 
snelle en herhaalde wijzigingen van 
serverconfiguraties, voor het testen 
van software of van bepaalde soft-
wareconfiguraties voor ze worden 
uitgerold

• Websites: host websites die geen 
load-balancingregels nodig hebben 
om het verkeer te verdelen

• Email: geschikt voor standaard 
e-mailhosting, speciaal voor MKB

• Opslag: geschikt voor eenvoudige 
opslag en elementaire oplossingen 
voor disaster recovery
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U bereikt onze public-clouddiensten 
via ons van alle functies voorziene cus-
tomer portal, dat u een volledige con-
trole over uw virtuele servers geeft, 
met inbegrip van:
• Serverbeheer
• SLA-upgrades
• IP-adresbeheer
• Null-routing IP’s met historische   
 overzichten
• Grafieken en rapporten over het  
 gegevensverkeer op het netwerk
• Gratis eenvoudige  
 firewallconfiguratie 
• Installatie van software- 
 controlepanelen
• Set-up van meldingen over  
 de bandbreedte en het  
 gegevensverkeer


