Proximus datacenter CLB ICT & Hosting

Uw bedrijf beschikt over een drukbezochte website of databaseapplicaties met cruciale gegevens die permanent
beschikbaar moeten zijn. U hebt een snelle en gegarandeerde internetverbinding nodig en u wilt uw gegevens
optimaal beveiligen. U wilt bovendien dat uw IT-infrastructuur kan mee evolueren met uw bedrijf. Toch wenst u
geen grote investeringen te doen in uw IT-infrastructuur en het onderhoud ervan zodat u zich kunt concentreren op
uw kernactiviteiten. In dat geval hebt u er alle belang bij uw applicaties onder te brengen bij een betrouwbare
partner.
Voordelen:
-

-

U hoeft zich geen zorgen te maken over de investering die nodig is voor de aankoop van een server, de
connectiviteit die eraan verbonden is, de kosten van IT-specialisten en de toekomstige kosten voor
upgrading, herstel en vervanging. Zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten.
U beschikt over een oplossing met een hoge veiligheidsgraad en kunt daarvoor rekenen op de expertise van
specialisten.
U beschikt over een flexibele oplossing die mee-evolueert met de behoeften van uw bedrijf.
Uw server is ondergebracht in de geavanceerde en streng beveiligde hostingzalen van Proximus.
U profiteert van een optimale beveiliging: back-up, firewall en monitoring.
U hoeft zich geen zorgen te maken over de fysieke veiligheid en bedrijfszekerheid van uw servers
U hoeft niet zelf te investeren in een eigen datacenter met aangepaste beveiliging

Wat is het Proximus datacenter concreet ?
Het Proximus datacenter bestaat uit een aantal serverzalen met de volgende kenmerken:
-

Een in alle omstandigheden betrouwbare en redundante stroomvoorziening en airconditioning.
Vroegtijdige branddetectie, blusinstallatie met inertgas en waterlekdetectie.
Een omgeving waarin uw apparaten en uw gegevens 100% veilig zijn, dankzij een strenge beveiliging en
bewaking, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Een uiterst doeltreffende connectiviteit.

Het Proximus datacenter is verspreid over verschillende vestigingen (Evere, Machelen, Mechelen en Luik), samen
goed voor een oppervlakte van 15.650m2.
Het Proximus Data Center heeft het ISO 27001-certificaat behaald, wat getuigt van de hoge kwaliteit van ons
datacenter en de daaraan gekoppelde dienstverlening.
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