Uw e-business activiteiten
stabiel en kostenefficiënt
in de cloud?

Kies voor Managed Hybrid Cloud.
Hét schaalbare Cloud Computing Platform.
• Optimale performance van uw e-business
• Gebouwd met het beste dat de markt biedt
• Betalen naar gebruik en lage eenmalige kosten
• Schaalbare oplossing die met u meegroeit
• Veiligheid van data in Nederland gegarandeerd

“Internedservices gaat niet over één nacht ijs:
alles wordt door en door getest.”
- Mark Berkhout, Manager ICT Vacanceselect

Managed Hybrid Cloud - Uw e-business
activiteiten stabiel en veilig in de cloud
U vindt de performance, beheerkosten en veiligheid van uw e-business belangrijk? Wij
ook. Met de Managed Hybrid Cloud van Internedservices groeit uw IT flexibel met uw
business mee. En daarmee ook de beheersbaarheid van uw IT-kosten.
Of het nu gaat om uw website, bedrijfskritische applicaties of een complete IT-omgeving,
met Managed Hybrid Cloud haalt u het maximale uit de cloud zodat u zich kunt richten op
uw core business. De Managed Hybrid Cloud kan verschillende typen omgevingen omvatten, zoals private-, public- of hybrid.

Optimale performance van uw e-business
•
•
•
•
•

Cloudoplossing gebouwd met het beste dat de markt biedt.
In samenwerking met Microsoft, Dell, Cisco en VMWare.
Schaalbare capaciteit verdeeld over meerdere datacenters.
Internedservices verzorgt server-, netwerk- en applicatie-optimalisatie.
De beste cloudoplossing voor u: public, private of hybrid.

Flexibel in gebruik en lage kosten
•
•
•
•
•

Betalen naar gebruik.
Lage eenmalige kosten.
Verhoogde beschikbaarheid naar wens ingericht.
Op- en afschalen vanuit selfservice portal.
Managed services naar behoefte.

Veilig, compliant en een hoge beschikbaarheid
•
•
•
•

Drievoudige ISO-certificering, ISAE 3402, NEN 7510, PCI-DSS compliant.
Uw data alleen in Nederland opgeslagen.
ISO 27001-gecertificeerde datacenters in Nederland.
Duidelijke SLA met beschikbaarheidsrapportage.

De cloud is de bestemming voor uw IT. Maar hoe
komt u daar? Vraag de gratis Cloudscan aan op
internedservices.nl/cloudscan.

Meer weten over Managed Hybrid Cloud? Ga naar internedservices.nl/mhc
of bel ons op 0299 476 185

