CLOUD
Uw servers en applicaties in de Cloud

Helemaal in
de wolken

Waarom Auxzenze?
Bij ons bent u ervan verzekerd dat al uw data op
Nederlands grondgebied staat, namelijk in ons
datacenter in Amsterdam. Heel vertrouwd toch?
De cloud diensten van Auxzenze bieden een aantal
belangrijke voordelen ten opzichte van het
aanschaffen van een eigen server en de specifieke
software:
Voor een vast bedrag per maand kunt u uw
applicatie hosten;
Geen investeringen in hardware- en OS
licenties;
De hoogst mogelijke beschikbaarheid;
Auxzenze zorgt voor professioneel beheer en
onderhoud;
Periodieke back-ups waardoor uw data altijd
gewaarborgd is;
Schaalbaar en flexibel, u betaalt alleen voor wat
u gebruikt.
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Applicaties in de Cloud
Auxzenze maakt het mogelijk om vanaf elke locatie met uw eigen applicaties
te werken. Uw applicatie wordt op onze servers geïnstalleerd en vanuit een
afgeschermde en beveiligde omgeving via het internet aan u aangeboden.
Dit kan in een gedeelde omgeving of desgewenst een private omgeving.
U krijgt uw eigen (private) Cloud en via een veilige internetverbinding maakt
u gebruik van uw applicaties alsof ze op uw eigen server staan en binnen uw
eigen netwerk draaien.
Ons datacenter is voorzien van de laatste veiligheidseisen en certificering
en is uitgerust met de nieuwste hardware en veiligheidsmaatregelen om een
zo hoog mogelijke beschikbaarheid van uw software te kunnen garanderen.
Daarnaast zorgen wij voor het beheer van uw server, de updates en het
maken van periodieke back-ups.

Servers in de Cloud

Bij Virtual Private Server hosting (VPS) deelt u een
server met andere klanten. Dankzij de opdeling
gedraagt een VPS zich als een eigen server.
Auxzenze garandeert u bij dit type server hosting
uw eigen CPU capaciteit en RAM geheugen.
Als u geen server met anderen wilt delen en
gebruik wilt maken van de volledige capaciteit van
de server, dan is Dedicated Server hosting de
oplossing voor u. Met een Dedicated Server van
Auxzenze kunt u alle kanten op.
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