Co-locatie 24/7
Nergens anders in Twente vindt
u een professioneel ingericht
DataCenter dat 24 uur per dag,
7 dagen per week toegankelijk
is. Het DataCenter is bovendien
via een uniek redundant ringnetwerk aangesloten op de belangrijke internetknooppunten
zoals AMS-IX, NLIX en NDIX.

Met Co-locatie 24/7 kunt u gebruik maken van de faciliteiten die een professioneel ingerichte serverruimte te bieden heeft zoals snelle, betrouwbare internetverbindingen,
airconditioning en een noodaggregaat. Previder levert dedicated rackspace vanaf 1/4
19”rack en shared rackspace al vanaf 2 HE.

Belangrijkste voordelen
-

Huur van een 19" rackspace in professioneel uitgerust DataCenter in Hengelo.
24 uur per dag, 7 dagen per week toegang.
100Mbit verbinding met de redundante backbone van Previder.
Uitstekend bereikbaar (via afslag A1).
Mogelijkheid om zelf DNS, mail/webserver en andere applicaties te draaien.
Optionele diensten van Previder: domeinregistratie, DNS, mail, monitoring taperotatie etc.

Tarieven
Shared Rackspace is verkrijgbaar vanaf € 50,- per maand. Neem voor overige tarieven
contact op met een van onze partners. U vindt deze op onze website op www.previder.nl.

it starts here

Meervoudig redundante Gigabit verbindingen
- Het DataCenter vormt het hart van het Previder netwerk. Dat betekent dat zowel alle
klantverbindingen (DSL, FiberAccess, etc..) als de Internet Backbone worden getermineerd in het DataCenter.
- Redundante glasvezel backbone via ringvormig netwerk
- Meerdere transitproviders
- AMS-IX, NLIX en NDIX connected
- Behaalde uptime afgelopen jaren: 100%

Airconditioning volgens koude/warme straat principe
- Servers worden steeds kleiner en krachtiger. Daardoor wordt meer hitte geproduceerd en daarom worden hoge eisen gesteld aan de koeling
- Koude/warme straat principe zorgt voor optimale koeling
- Volledig redundante airconditioning
- Hoge capaciteit

Gegarandeerde stroomvoorziening
- Spanningsfluctuaties of langdurige stroomuitval hebben geen invloed op het DataCenter
- Flexibele, redundante stroomvoorziening per kast
- Geconditioneerde stroomvoorziening middels centrale UPS
- Eigen noodstroomaggregaat

24/7 Beveiliging
- Het DataCenter is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor klanten en
wordt optimaal beveiligd
- Videobewaking
- Electronische sleutels
- Fysieke beveiliging
- Branddetectie en blusgasinstallatie
- Bewaking door security-bedrijf
- Backupfaciliteiten en brandkast
- 24x7 monitoring van uptime

Faciliteiten
-

Toetsenbord, monitor en muis op trolley
19”rackruimte vanaf 2 hoogteeenheden, tot 100cm diep
Realtime monitoring datatraffic en stroomverbruik
Remote Hands support
Locatie direct naast de A1 met voldoende parkeerplaatsen
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