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Een quickscan kan u verder helpen om tot een overzichtelijke offerte te komen, 

prijzen zijn transparant en hebben een duidelijke opbouw. 

Vraag de quickscan geheel vrijblijvend aan.
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VM Mobility

Klantomgeving

Beveiligde verbinding

* Voorbeeld: VPN over internet maar ook andere verbinding typen beschikbaar

Replicatie

VPN VPN VPN

Visolity
Cloud #1

Visolity
Cloud #2 (DR)

Cloud management



Shared Platform
Infrastructure as a Service (IaaS)

 🌑 Modulaire dienstverlening

 - Shared (of in dedicated platform) “Pay as you Grow” 

         - Optioneel: Disaster Recovery naar 2de locatie

 - Optioneel:  Backup op primaire locatie

 - Optioneel:  Backup op secondaire locatie

 - Optioneel:  Advanced Networking

 🌑 ISO 27001 gecertificeerd

 🌑 Beveiligde multi tenant omgeving met rol authenticatie

 🌑 Platform hosting licenties zijn inclusief

 🌑 Afname per eenheid voor Processor, Geheugen en Storage

 🌑 Heldere rapportage en facturatie

 🌑 Zelf volledige controle over uw virtuele servers

 🌑 Wij onderhouden het onderliggende platform

 🌑 Gebaseerd op bewezen VMware technologie

 🌑 Een uitwijklocatie nodig heeft om zijn bedrijfsrisico’s te verlagen

 🌑 Inzicht wil in de kosten van zijn infrastructuur

 🌑 Een gefaseerde gecontroleerde transitie naar de cloud wil

 🌑 (Snelle, tijdelijke ) Uitbreiding zoekt

 🌑 Controle zoekt over zijn eigen infrastructuur om beschikbaarheid te verhogen

Kenmerken en wat u krijgt:

Herkenning voor wie:
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Onze vragen
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Bent u ook op zoek om uw infrastructuur te plaatsen op een hosted

transparant infrastructuur platform?

Laat het over aan de
infrastructuur specialisten!

‘Sit back and relax’

Heeft u inzicht en controle op uw leverancier en de (verborgen) kosten?

Biedt uw infrastructuur u te weinig keuzevrijheid?

Is uw team in control over de gehele infrastructuur?

Op ons Visolity IaaS platform neemt u een pool aan systeem resources af in een veilige voor 

anderen afgeschermde omgeving. U kunt per maand per resource type (Processor / Geheugen 

/ Opslag) bepalen of u wilt af of bijschalen. (Tenzij per 1 of 3 jaar afgesloten)

Het blijkt in klantomgevingen erg lastig te zijn om inzicht te krijgen in de operationele kosten die 

nodig zijn voor het dagelijks beheer en onderhoud van uw infrastructuur. Bij onze dienstverlening 

krijg u dezelfde inzichten als bij de grootte cloud providers maar nu bij een lokale partij die u 

rechtsreeks kunt benaderen, met u meedenkt en uw data en systemen enkel opslaat binnen de 

Nederlandse grenzen. 

Naast het hosten van uw basis infrastructuur bieden wij u tevens dataprotectie mogelijkheden 

als backup maar ook additionele replicatie naar ons tweede datacenter. Zo staan uw data en 

systemen bij ons op twee geografische gescheiden locaties opgeslagen.

Vaak zien wij door de verscheidenheid aan producten en diensten dat klanten beperkt 

(onvoldoende) in controle zijn t.a.v. hun eigen infrastructuur. Doordat wij een gestandaardiseerde 

dienst aanbieden, die in de basis bestaat uit uniforme bouwblokken, bieden wij onze klanten 

proactieve platform monitoring, heldere operationele dashboards en facturatie.



Uw vragen
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Waarom het IaaS platform van Visolity?

Laat het over aan de
infrastructuur specialisten!

‘Alles onder controle!’

Hoe veilig zijn mijn systemen en hoe gaan jullie met onze systemen om?

Hoe is de ondersteuning ingeregeld?

Maar hoe ziet het eruit als ik gemigreerd ben?

Wij zijn een regionale speler en hebben jarenlange ervaring met het ontwerpen, implementeren, 

migreren, onderhouden en hosten van complexe infrastructuren. Een aantal van onze mede-

werkers hebben ook aan de klant kant gezeten en kennen maar al te goed uw vraagstukken en 

uitdagingen.

Met deze dienst willen wij een ander platform neerzetten dan de zogeheten Hyperscalers / 

Cloud providers aanbieden. Met dezelfde kenmerken waar klanten ons om waarderen.

Snel, eerlijk, betrokken, verantwoordelijk, flexibel en de vertrouwde lokale benadering.

Wij hebben dit platform opgezet zodat meerdere klanten veilig en logisch gescheiden (multi-

tenant) van elkaar kunnen werken. De resources die toe worden gekend zijn enkel beschikbaar 

voor u. De toegang is beveiligd met 2-factor authenticatie en kan indien gewenst gekoppeld 

worden met federatie. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd. Hetgeen inhoud dat wij alle klantproces-

sen hebben beschreven en ingericht. Het is transparant wie toegang heeft tot welke systemen.

U kunt op basis van bij ons aangeschafte licenties kostenloos contact opnemen met de

leveranciers van deze producten. Waar nodig kunnen wij u tijdens kantooruren assisteren. 

Wij monitoren het onderliggende platform 24 x 7 proactief en zorgen voor de hoogst haalbare 

beschikbaarheid hiervan.

Doordat wij u een transparante resource pool aanbieden kun u zelf volledige controle houden 

over uw systemen. Wij beheren en controleren enkel de resource pool en schalen desgewenst 

op of af. Door middel van beveiligde netwerkverbinding worden uw systemen gemigreerd of 

geraadpleegd in ons datacenter. U kiest uw type verbinding, beheert uw eigen virtuele server/

netwerk/firewall en wij beheren het onderliggende platform!
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Algemeen

Shared Datacenter pool

Inclusief
• Platform beheer
• Platform monitoring
• Platform registratie van wijzigingen en incidenten

Netwerkverbindingen
• Keuze uit internetsnelheden van 100Mb, 1Gb of 10Gb
• Keuze uit verschillende netwerk-carriers of VPN-verbindingen
• Standaard 5 publieke IP-adressen

Optionele diensten
• Virtuele resource monitoring
• Afname van Microsoft licenties en antivirus voor shared omgevingen
• Dataprotectie (Backup en Restore) op 1e en/of 2e locatie
• Migratie diensten zijn optioneel af te nemen

Informatie
• Klant krijgt eigen resource pool. Hoeveelheid wordt vooraf bepaald.
• Onderliggende hardware wordt gedeeld met andere klanten.
• Het beheer van uw platform kan via een webinterface of API.
• Verrekening voor resources per maand.

Afname
• Schaalbare keuze in compute
 - vCPU vCPUin aantal/Cores/Mhz 
 - vMEM  in GB

• Schaalbare keuze in opslag
 - vSDD in TB (Hoge snelheid) 
 - vHDD  in TB (Gemiddelde snelheid)
 - Backup in TB (Lage snelheid, hoge capaciteit)

Opties
• Disaster Recovery naar tweede locatie
• Netwerk microsegmentatie
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Shared Platform
Infrastructure as a Service (IaaS)

Licenties

Licenties zijn eenvoudig per maand op en af te schalen.

U heeft alle licenties bij 1 partij ondergebracht en op 1 overzichtelijke factuur. 

Licentie type 

 🌑 Office STD SAL  

 🌑 Office PROPLUS SAL 

 🌑 Windows RDS SAL  

 🌑 Exchange STD SAL  

 🌑 SharePoint Server Standard SAL 

 🌑 SQL Server Standard Edition SAL 

 🌑 SQL Server Web Edition DualCore 

 🌑 SQL Server Standard Edition DualCore 

 🌑 ESET Anti malware  

platformone.nl

U kunt op basis van de bij ons aangeschafte licenties contact met ons opnemen. 

Hoe is de ondersteuning ingeregeld?
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Disaster Recovery

Wanneer u data en systemen op 1 locatie 

heeft staan bent u kwetsbaar voor verstorin-

gen en calamiteiten op die locatie. “Maar 

ik heb toch backups en die liggen op een 

andere locatie?” - Een Backup is bedoelt om 

een enkel of aantal) bestand(en), folder(s) of 

syste(e)m(en) te herstellen. 

Een backup is niet bedoelt om al uw data snel 

terug te kunnen zetten op nieuwe systemen. 

Hiervoor is Disaster Recovery bedoelt.

Uw data en systemen worden regelmatig of 

zelfs realtime gesynchroniseerd naar het twee-

de datacenter. Daar staat hardware stand-by 

om in geval van een calamiteit op uw eerste 

locatie snel bij te springen. Het kan nog steeds 

zo zijn dat uw backup nodig is maar het her-

stellen van een calamiteit (Disaster Recovery) 

gaat veel sneller. 

De primaire vraag is dan ook: Hoe lang kunt u 

zonder uw (belangrijkste) IT systemen. 

Met 1 datacenter en backup kunt u ervan 

uit gaan dat het dagen duurt voordat u alle 

systemen weer operationeel heeft. Met onze 

Disaster Recovery oplossing is dat binnen uren 

tot maximaal een dag gerealiseerd.

platformone.nl
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Shared Platform
Infrastructure as a Service (IaaS)

Advanced Networking

Beveiliging is een steeds belangrijker thema in de ICT. Het groeidende aantal inciden-

ten in de media maakt ons daar steeds bewuster van. Bij traditionele (netwerk) 

beveiliging beschremt u alleen de voordeur. In de nieuwe digitale wereld is gebleken 

dat dit niet meer voldoende is.

Met Microsegmentatie legt u een beveiliging schil om alles wat van u waarde heeft. 

Elke applicatie (set) leeft als het ware in zjin eigen afgesloten bubbel en heeft een 

eigen firewall. Zo bied u precies bij de bron de beveiliging die het nodig heeft.

Microsegmentatie vergt inzicht in de applicatie verkeersstromen. Ook zorgt het ervoor 

dat als u systemen gaat verplaatsen dat de beveiliging met de systemen mee verhuist.

Wat je met de optie krijgt

• Firewall tussen VM’s in hetzelfde netwerk (Micro-segmentatie). 

• Mogelijkheid tot het opbouwen van een Layer 2

• VPN met de Cloud

• Mogelijkheid tot het uitrollen van meerdere virtuele routers

• Mogelijkheid tot het stetchen (Layer 2/3) van netwerken over meerdere datacenters

• Gebruik van IPv6
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Visolity

James Cookstraat 35

7825 AN Emmen

E info@visolity.nl

T 0591 – 66 82 72
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