Hosting
Intiss Hosting
Hosting oplossingen zijn er in vele soorten en maten. Veiligheid, snelheid en schaalbaarheid staan
daarbij wat ons betreft altijd op de eerste plaats.

Wij bereiken dit door het gebruik van hoogwaardige Windows en Linux servers en de infrastructuur van
de gerenommeerde fabrikanten binnen de industrie, zoals o.a. HP, Cisco en Intel. De servers worden
door Intiss continue gecontroleerd op performance, stabiliteit en veiligheid.
Of het nu gaat om een standaard shared hosting omgeving voor een MKB’er of een als een maatpak
aangepaste dedicated hosting omgeving, een virtuele server of een colocatie voor de overheid; wij zijn
er klaar voor.

Domeinen
Intiss verzorgt de registratie van alle mogelijke domeinnamen en extensies. Van .nl of .com domein tot
aan alle internationale extensies aan toe. Misschien nog wel belangrijker is het advies dat wij u hierbij
kunnen geven. Loont het nu wel of niet om een hele serie domeinnamen te registreren voor uw
onderneming? Wordt uw website hier vervolgens wel beter door gevonden online of niet? En welke
extensie is eigenlijk het meest geschikt voor uw bedrijf? Wij geven u het advies gebaseerd op onze
kennis en ervaring.

Shared Hosting

Bij deze vorm van hosting maakt u met meerdere klanten tegelijk gebruik van onze servers. Afhankelijk
van uw pakketkeuze bepaalt u hoeveel schijfruimte, e-mailadressen en dataverkeer u gaat verbruiken.
De Shared Hosting-pakketten zijn voorzien van gebruiksvriendelijke software, waarvoor u geen
technische kennis nodig heeft.

Alle Shared Hosting Servers van Intiss zijn dubbel uitgevoerd, zodat bij uitval van de primaire server, de
secundaire server het geheel kan overnemen. Hierdoor creëren wij meer flexibiliteit en continuïteit.

Beveiliging - IT Beheer – Netwerkbeheer - Back-up – Telefonie - Hosting- en Clouddiensten
Intiss B.V. / Rouwkooplaan 5 / 2251 AP Voorschoten / Tel. +31 (0)71 5 601 680 / www.intiss.nl

Hosting

VPS (Virtual Private Server) Hosting
Met VPS Hosting van Intiss garandeert u zich van een volledig veilig en geïsoleerde omgeving. Een
VPS heeft zijn eigen resources, zoals processen, eigen RAM, eigen besturingssysteem, enzovoorts.
Daarnaast zijn de mogelijkheden voor eigen configuratie uitgebreid. PHP modules of scripts kunnen
naar eigen inzicht toegevoegd worden. Ook voor de VPS hosting geldt dat deze geheel door Intiss
technisch wordt beheert en continue gecontroleerd.

Dedicated Hosting
Heeft u complexe applicaties die veel ruimte in beslag nemen of hogere specificaties eisen? Bij de vorm
Dedicated Hosting huurt u bij Intiss een volledige server. Het technisch beheer van de server wordt dan
door Intiss geregeld en de gehele capaciteit van die server staat voor al uw websites, applicaties en
databases ter beschikking. Dit betekent optimale flexibiliteit, snelheid en veiligheid.

Datacenter/Colocatie
Intiss maakt gebruik van volledig redundant datacentra voorzien van alle faciliteiten zoals
toegangscontrole, brandbeveiliging en klimaatcontrole. In deze beveiligde datacentra worden onze
servers continue gecontroleerd op performance, stabiliteit en veiligheid.

Neem contact met ons op voor een voordelige aanbieding voor het plaatsen van uw eigen server(s)
binnen een van onze datacentra. Ook met al onze andere diensten staan wij voor u klaar.
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