Dedicated Servers
Previder biedt een aantal compleet geconfigureerde servers
die u tegen een aantrekkelijk
maandelijks tarief kunt huren,
inclusief aansluiting op internet.
U heeft keuze uit verschillende
hardwareconfiguraties en besturingssystemen (Windows of
UNIX). Previder kan u adviseren
over de configuratie die het
beste aansluit bij uw eisen en
wensen. Desgewenst kunt u de
servers ook aanschaffen.

Uw eigen server in het datacenter van Previder
Een eigen server biedt diverse voordelen. Zo kunt u zelf bepalen welke hardware en
software u gebruikt. Bovendien kunt u de aanwezige capaciteit van de server volledig
zelf gebruiken waardoor de snelheid en bereikbaarheid van uw website of applicaties
wordt vergroot. Previder levert kwalitatief hoogwaardige faciliteiten om uw server te
hosten. Engineers van Previder kunnen u behulpzaam zijn bij het inrichten en plaatsen
van de server.
Uw server wordt direct verbonden aan de internet backbone en kan worden aangesloten op een KVM switch, zodat u gebruik kunt maken van een centrale monitor, toetsenbord en muis in het datacenter van Previder. Via VNC of SSH kunt u uiteraard ook
remote toegang tot uw server krijgen.

Belangrijkste voordelen
-

Bepaal zelf welke applicaties geïnstalleerd worden
Professionele Dell 19”rackservers
Compleet geconfigureerd
Plaatsing in datacenter
Tot 1 Gbps aansluiting op redundante internet backbone

Professionele voorzieningen voor optimale betrouwbaarheid
Uw server wordt geplaatst in het professionele datacenter van Previder in Hengelo. Het
datacenter is met diverse redundante verbindingen gekoppeld aan de rest van het internet. De betrouwbaarheid wordt door Previder gegarandeerd middels een SLA. Dankzij
deze voorzieningen is de uptime van de internetverbinding de afgelopen 6 jaar 100%!

it starts here

Service Level Agreement (SLA)
Een SLA is altijd inbegrepen bij een dedicated server. Standaard wordt een uptime van
99% gegarandeerd binnen het servicewindow kantooruren. Dit kan uitgebreid worden
tot 99,95% en servicewindow uitgebreid of 24x7. Uitgebreide informatie staat in de SLA
Dedicated Server.

Supportcontracten
Previder biedt supportcontracten waarmee u ondersteuning kunt krijgen door een systeembeheerder van Previder.

Beheer OS
Previder kan de server ook volledig voor u beheren. Previder garandeert dan de uptime
van de server zodat u daar geen omkijken meer heeft. Meer informatie staat in het productsheet Managed Server.

Type beheer
Monitoring
Patches & updates OS
Root/administrator toegang
Uptimegarantie OS
Oplossingen storingen
Beheer software uit SPL
Restore van backup
Overige werkzaamheden

Supportcontract

Beheer OS

Reactief
optioneel
verlaagd uurtarief
3
7

Proactief
3
3
3
99,95%

Verlaagd uurtarief
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