IAAS

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

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 hardware onafhankelijk met
de zekerheid dat data in Nederland blijft. Zo
verhoogt u de betrouwbaarheid en flexibiliteit
van uw IT-omgeving zonder dat u grote (her)
investeringen moet doen.
FLEXIBILITEIT
IaaS is een belangrijk en nog altijd actueel thema
in de IT wereld. Het virtualiseren van servers en
het gebruik van de cloud biedt organisaties
veel voordelen, mits er een goede strategie
uitgestippeld is. Resources (CPU, RAM, Storage)
kunnen effectiever worden ingezet, waardoor
kosten worden bespaard. Een andere belangrijke
kracht van IaaS is een hogere mate van flexibiliteit:
resources die u niet nodig heeft hoeft u niet in te
kopen en uitbreiden kan op elk gewenst moment
snel en eenvoudig. Daarnaast verhoogt u de
beschikbaarheid van uw IT-omgeving doordat
u tijd-, locatie- en hardware onafhankelijk kan
werken.

dit geen enkel probleem. Wij creëren voor u een
virtuele omgeving op basis van een dedicated
hardware cluster. Dit betekent dat u alleen
gebruik maakt van de onderliggende hardware
laag en deze dus niet deelt met andere klanten.
Beschikbaarheid en integriteit van data worden
met de dag belangrijker. Dat vraagt niet alleen
om de beste technologie, maar ook om het beste
advies. Ook hiervoor bent u van harte welkom bij
Interconnect.
BESCHIKBAARHEID
Voor een nog hogere beschikbaarheid van
systemen en data kunt u bij zowel shared als
dedicated IaaS gebruik maken van een Multi-Site
omgeving. Hierbij maakt Interconnect gebruik
van de eigen Tier 3 datacenters in Eindhoven
en ’s-Hertogenbosch om zodoende te kunnen
garanderen dat systemen en data in Nederland
blijven, ook bij een multi-site omgeving.

CONTINUÏTEIT
Als eerste private IaaS specialist heeft Interconnect
een unieke continuïteitsgarantie ontwikkeld voor
IaaS klanten die de dienstverlening volledig
ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING
over zou kunnen nemen. Zo zijn klanten zeker
Interconnect biedt verschillende IaaS omgevingen, van optimale continuïteit en kan hun business
zodat wij altijd een passende oplossing voor ongestoord doordraaien.
u hebben. U kunt de IaaS resources afnemen
op shared hardware, waarbij u samen met
andere klanten gebruik maakt van dezelfde
onderliggende hardware laag. Uiteraard krijgt u PERSOONLIJK ADVIES
uw eigen geïsoleerde virtuele omgeving op basis Wilt u meer weten over IaaS? Neem dan contact
van VMWare technologie. Mocht u graag een met ons op (073 88 000 00) voor een vrijblijvende
dedicated IaaS omgeving willen afnemen, dan is afspraak of mail naar sales@interconnect.nl
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