Een veilig gevoel, uw data in Nederland. Nederland heeft een
strikte regelgeving betreffende rechtsbescherming van data,
onderhoudend tot aan de eigen grenzen. Maar door de vele
aanbieders, is het soms wat mistig. Infrastructure as a Service
(IaaS) van Interconnect is wat het moet zijn: helder. Geen vuiltje
aan de lucht dus. Vanuit onze cloud werkt u tijd-, locatie- en
hardwareonafhankelijk. Zo verhoogt u de betrouwbaarheid en
flexibiliteit van uw IT.

Infrastructure as a Service
IaaS is een belangrijk en actueel thema in de IT wereld. Het virtualiseren van servers
en het gebruik van de cloud biedt uw organisatie veel voordelen, mits er een goede
strategie uitgestippeld is. Hardware en resources (CPU, RAM, Storage) kunnen
effectiever gebruikt en ingezet worden, waardoor u kosten bespaart.
Een andere belangrijke kracht van IaaS is een hogere mate van schaalbaarheid en
flexibiliteit: resources die u niet nodig heeft hoeft u niet in te kopen en uitbreiden gaat
snel en eenvoudig. Door cloud hosting kunt u tijd-, locatie- en hardwareonafhankelijk
werken. Kies bij cloud van Interconnect voor extra opties zoals firewall en anti-DDoS.
Ook is er de mogelijkheid een hybride cloud te bouwen door een koppeling naar
private en public clouds zoals bijvoorbeeld Amazon en Microsoft Azure te maken.

De voordelen
•
•
•
•
•
•

Transparante maandelijkse kosten
Schaalbare en flexibel af te nemen resources
Hoge beschikbaarheid van 99,9%
Optimale performance door tiered storage
Hosting in de eigen datacenters van Interconnect binnen Nederland
Verbeterd serviceniveau door service level agreements

Om u te voorzien van de best passende oplossing die tegemoet komt aan uw
wensen en eisen gaan we graag met u in gesprek voor een maatwerkoplossing.

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten? Neem dan
telefonisch contact met ons op
(073 88 000 00) voor een vrijblijvende
afspraak of mail naar
sales@interconnect.nl.
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