Dedicated Servers
Creëer een ongekend snelle basis voor iedere uitdaging.
Aan de basis van vele online oplossingen staan Dedicated Servers. De servers die Shock Media
levert worden op maat samengesteld en volledig afgestemd op uw doelstellingen. De
mogelijkheden zijn daardoor uitgebreid en uniek. Of u nu een Private Cloud wilt creëren of de
Dedicated Server wilt inzetten voor grote hoeveelheden opslagruimte. Bij Shock Media is het
allemaal nodig en onze technische medewerkers geven u graag uitgebreid advies over de
toepassingsmogelijkheden.

Extern netwerk
Extern netwerk

Maximale performance

Doordat Shock Media alle Dedicated Servers nieuw oplevert bent u verzekerd van een optimale
performance. Doordat de servers bij levering voorzien zijn van de nieuwste technologieën kunt
u het maximale halen uit uw applicaties.

Veilig

De infrastructuur van Shock Media is optimaal
beveiligd zodat u met een vertrouwd gevoel uw
data kan opslaan. Shock Media werkt volgens de
best practices van ISO27001.

Meten en controleren
Intern netwerk
Extern netwerk

Statistieken

Het Shock Media control panel biedt uitgebreide en
statistieken over het gebruik en de performance
van uw Dedicated Servers. Deze kunnen
vervolgens gebruikt worden voor optimalisaties.

Uitgebreide toepassingen

Dedicated van Shock Media zijn inzetbaar voor vele
doeleinden. Denk hierbij aan het maken van Private
Clouds, Load-balancing clusters en combineren met
Cloud Servers. Wij adviseren u bij iedere toepassing.

Het Datacenter

Shock Media plaatst Dedicated Servers uitsluitend in hoogwaardige datacenters welke allen voorzien zijn van de juiste certificeringen op het gebied van veiligheid.
Denk hierbij aan certificeringen als ISO-27001 en Borgklasse 4. Alle datacenters zijn op alle punten redundant uitgevoerd waaronder stroomvoorziening, noodaggregraten, koeling en connectiviteit. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van uw server gegarandeerd. Shock Media maakt onder andere gebruik
van de BIT-datacenters en Previder datacenters.

Managed Dedicated Servers
U kunt uw Dedicated Servers zelf beheren, maar Shock
Media kan deze complexe taak ook deels of volledig van u
overnemen. Een Managed Dedicated Server geeft u de
zekerheid dat uw server altijd up-to-date en onderhouden
is. Shock Media kan dit volledig voor u doen op basis van
een duidelijke Service Level Agreement (SLA). Deze SLA
zorgt ervoor dat u geen omkijken heeft naar uw omgeving
zodat u zich volledig kunt richten op uw applicaties of
websites. Een SLA biedt duidelijke garanties op onder
andere de uptime, ingrijptijden bij calamiteiten en het
algehele onderhoud. Een Service Level Agreement biedt
onder andere de volgende voordelen:

Visuele monitoring

Uptime garantie

Documentatie &
trend grafieken

24/7 monitoring alerts

Gegarandeerde
responsetime

24/7 security updates

Periodieke checkups

24/7 telefonische
calamiteiten support

Gegarandeerde
oplostijd

Supporttime inclusief

“Naast de uitstekende producten hechten we veel waarde aan de snelle en deskundige helpdesk.”
Hans de Bruin - Independer.nl
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