AxiansCloud
De cloud op maat

De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun

Schaalbaar platform voor innovatie

IT-omgeving kijken enorm veranderd. IT moet de business

AxiansCloud overbrugt het gat tussen de behoeften van

doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

uw bedrijfsvoering en de beperkingen van traditionele IT-

het simpelweg ‘gewoon doen’. Voor de meeste organisaties

infrastructuren. Het platform is kosteneffectief en stelt uw

is het inmiddels duidelijk dat cloud computing hierin kan

organisatie in staat om de IT-omgeving mee te laten groeien,

ondersteunen. De cloud biedt meer flexibiliteit, efficiency,

zonder dure investeringen te moeten doen. U betaalt alleen

snel opschalen bij piekbelasting en afschalen in rustige

voor daadwerkelijk gebruik. Hiermee biedt AxiansCloud u de

perioden. Een migratie naar de cloud roept echter ook vragen

schaalbaarheid die vandaag de dag nodig is om te kunnen

op. De keuze hoe om te gaan met applicaties en data wordt

blijven innoveren. Daarnaast biedt Axians u een zeer veilig

namelijk steeds complexer. Hoe ga je om met SaaS-applica-

en hoog beschikbaar platform waarbij gebruik wordt ge-

ties in de cloud? Wat is de locatie van bedrijfskritische data

maakt van A-klasse merken, zoals Cisco, NetApp en VMware,

en hoe zit het met de beveiliging van de data?

binnen een Tier3 datacenter omgeving.

Flexibel en betrouwbaar

Toepassingsgebieden

AxiansCloud komt aan deze uitdagingen tegemoet door

AxiansCloud biedt toepassingsmogelijkheden op diverse

een flexibele IT-omgeving met een zeer hoge beschik-

terreinen. Denk hierbij aan applicaties zoals uw gevirtuali-

baarheid te bieden. Hierbij betaalt u als klant alleen voor

seerde werkplek omgeving, of uw Unified Communications

hetgeen uw organisatie ook daadwerkelijk gebruikt en is

of Microsoft SharePoint omgeving. Daarnaast is Axians-

capaciteit direct beschikbaar, zonder lange doorlooptijden

Cloud uitermate geschikt om te integreren met uw lokale

en extra projectkosten.

IT-infrastructuur.

AxiansCloud is een volledig beheerde omgeving die continu

Gebruikersgemak en monitoring

up-to-date wordt gehouden, zodat de security gewaarborgd

Door middel van het Axians klantportaal worden nieuwe

blijft en zorgen over uitbreidingen, vervangingen en upgrades

virtuele machines aangevraagd en wordt de configuratie

tot het verleden behoren.

gedefinieerd met betrekking tot processing power, memory,
storage en gevraagde netwerk connectiviteit. Vervolgens
zijn de servers met een standaard AxiansCloud template
of met uw eigen basistemplates uit te rollen. De standaard
AxiansCloud templates zijn gebaseerd op de operating
systemen Microsoft Windows en Linux Server.
U bent in staat om resources in slechts enkele minuten tijd
beschikbaar te krijgen zonder de lange doorlooptijden van
traditionele infrastructuren. Daarnaast heeft u de beschikking over een dashboard waarbinnen u de status van uw
virtuele systemen kunt raadplegen.
The Dutch Cloud Masters

Diensten

Migratie en consultancy trajecten
Axians heeft jarenlange ervaring met datacenter trajecten

Fysieke server: dedicated compute capaciteit tegen

binnen zowel private als public clouds. Wij zijn dan ook als

een vaste prijs per maand.

geen ander in staat om u te helpen met eventuele migraties
van en naar AxiansCloud. Daarnaast helpen onze consultants

Virtuele Server: deze definieert u zelf op basis van een

u bij het maken van de juiste keuze voor het hosten van uw

combinatie van processing power, memory, storage en

applicaties. Vaak zien we dat dit een mix is van zowel public

netwerk connectiviteit.

als private clouds, waarbij we de koppelingen tussen deze
verschillende cloudvormen kunnen verzorgen. Uiteraard

Storage: harddisk capaciteit voor uw virtuele servers die

kan AxiansCloud ook gekoppeld worden met andere public

dedicated voor u verkrijgbaar zijn in drie performance

clouds zoals Microsoft Azure en met partner clouds van

niveaus. Dit is ook mogelijk zonder afname van een

Solvinity en Vancis.

fysieke of virtuele server op basis van shared storage.
Lokale support
Axians levert vanuit haar NOC in Capelle aan den IJssel 24x7

Performance

Bronze

Silver
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support op de diensten binnen AxiansCloud. Hiervoor betaalt

Level

Tier

Tier

Tier

u geen extra kosten. Daarnaast biedt Axians u één aanspreekpunt in de persoon van een Service Manager. Deze rappor-

Disc type

SATA

SAS

Solid State

teert periodiek over de kwaliteit van de dienstverlening en is
het aanspreekpunt binnen de Axians organisatie voor vragen

IOPS per GB

0.3

1.0

10

over de dienstverlening.

Back-up: op hypervisor niveau om de beschikbaarheid

Axians als integratiepartner

van uw virtuele servers te garanderen.

Axians is specialist op het gebied van ICT-infrastructuren.
Een organisatie die dicht bij de klant staat en complexe com-

Malware Protectie: agentless bescherming tegen malware

municatienetwerken voor organisaties ontwerpt, realiseert,

zonder enige belasting van de virtuele server.

beveiligt en onderhoudt. Hierdoor zijn wij in staat om u
support te verlenen op uw lokale infrastructuur, hulp te

Connectiviteit: verbindingen voor het ontsluiten van

bieden bij het bouwen van een private cloud en deze te

applicaties op basis van een prijs per Mbps. Deze net-

koppelen met AxiansCloud en public clouds van derden.

werken kunnen zowel publiek (het internet) als private
(leased lines) zijn. VPN functionaliteit is optioneel
mogelijk om over publieke netwerken een private
verbinding af te nemen.
Disaster Recovery as a Service
Doordat de afhankelijkheid van applicaties en data steeds groter
is geworden realiseren veel bedrijven zich dat één enkel datacenter risico’s met zich mee kan brengen. In het geval van een
grote calamiteit zoals brand of overstromingen kan zelfs het
off-site brengen van back-up data middels tapes niet voldoende
zijn. Met AxiansCloud is het mogelijk om data en applicaties
redundant uit te voeren op twee fysiek gescheiden locaties,
zonder een verdubbeling van de kosten. Doordat de technologie in de AxiansCloud zich één op één verhoudt met de technologie die Axians gebruikt bij het ontwikkelen van private clouds
kan data replicatie op eenvoudige wijze plaatsvinden.
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