
• Redundante private cloud gehost in onze Tier III-datacenters

• Volledige controle en beheer over uw eigen infrastructuur

• VMware Cloud Director

• Secure by design

• Schaalbare virtuele capaciteit

• Op basis van VMware Cloud Foundation referentie architectuur

• Hoge beschikbaarheid tot wel 99,99%

 sales@eurofibercloudinfra.com

 +31 (0) 30 242 8720

Infrastructure  
as a Service 



Wat is IaaS
Met een IaaS platform beheert u als het ware uw 
virtuele datacenter en heeft u toegang - en de vrijheid -
om uw eigen virtuele infrastructuur in te richten.  
Met eenvirtueel datacenter krijgt u de beschikking  
over een bepaalde hoeveelheid private resources  
zoals processorkracht, geheugen en opslag uit onze 
cloud. Alle resources zijn exclusief voor u gereserveerd.

Via de gebruiksvriendelijke online beheerportal kunt u snel 
en eenvoudig een eigen virtuele infrastructuur opbouwen 
met virtuele servers die direct beschikbaar zijn.  
Met deze Infrastructure-as-a-Service (IaaS) dienst  

 
beschikt u altijd over de resources en volledige vrijheid  
om uw virtuele infrastructuur naar eigen behoefte op 
maat in te richten.

Onze IaaS dienst biedt de mogelijkheid om zelf  
virtuele servers samenstellen, installeren, configureren, 
activeren en beheren. Dagelijkse beheertaken zoals  
het starten, stoppen, klonen, toevoegen, vergroten, 
verkleinen en verwijderen van een server voert u  
eenvoudig zelf uit.

IaaS van Eurofiber Cloud Infra biedt een afgeschermde virtuele datacenter  

omgeving op basis van een hoogwaardige infrastructuur. Een veilig en  

schaalbaar cloudplatform dat ideaal is om te gebruiken voor de ontwikkeling of 

hosting van business applicaties, of om complexe IT-omgevingen in te richten.  

Zo verhoogt u de betrouwbaarheid en flexibiliteit van uw IT-Infrastructuur  

zonder dat u grote (her)investeringen hoeft te doen.



Resources op maat
Private cloud resources op maat die volledig voor u zijn 
gereserveerd. De resources kunnen naar eigen behoefte 
worden toegewezen en aangepast.

Schaalbare capaciteit
Uw resources groeien mee met uw behoefte aan  
capaciteit. Op elk moment kunt u onbeperkt resources 
uitbreiden en desgewenst later weer terugschalen  
(tot de basis opzet). Alleen resources betalen die u  
verbruikt: u betaalt alleen voor wat u nodig heeft  
(dus minimaal de basis opzet) tegen een vast tarief  
per maand.

Gebruiksvriendelijke webinterface
Het IaaS beheerportal biedt u volledige controle over alle 
cloud componenten (virtuele servers, routers, firewalls, 
load balancers). In de portal heeft u volledig inzicht in  
uw totale virtuele serverpark.

 

Volledige controle en beheer over uw eigen infrastructuur
U kunt zelf snel en eenvoudig virtuele servers samenstellen, 
beheren en beveiligen. U kunt virtuele netwerken bouwen 
die onderling verbonden zijn of onafhankelijk van elkaar 
opereren. U kunt ook uw firewall en/of VPN configureren. 
Hiermee kunt u nieuwe virtuele servers binnen minuten 
activeren. U kunt ook eigen ISO templates uploaden en 
gebruiken.

Geen kostbare investeringen meer in  
hardware
U hoeft geen hoge CAPEX investeringen meer te doen,
maar u betaald naar verbruik (OPEX). U kunt makkelijk 
op en afschalen daar waar wenselijk. Eurofiber Cloud 
Infra is verantwoordelijk voor het beheer van de  
onderliggende hardware, storage en networking.

Wat zijn de voordelen?

• Resources op maat
• Schaalbare capaciteit
• Gebruiksvriendelijke webinterface

 
 
•  Volledige controle en beheer over uw  

eigen virtuele infrastructuur
•  Geen beheer en onderhoud van eigen hardware 



Voor wie is een IaaS oplossing interessant?
IaaS is de perfecte oplossing voor organisaties en IT
professionals die op zoek zijn naar betrouwbare, veilige 
en flexibele IT resources. Het platform wordt gebruikt 
door technisch bekwame gebruikers, zoals IT-afdelingen,
system integrators, automatiseerders, internet media
bureaus, webhosters en applicatie ontwikkelaars. Enige
kennis van en ervaring met VMware is wel relevant

Private Cloud vervanging
Waarom zou u (weer) hoge CAPEX investeringen doen,
terwijl u ook maandelijks kunt afrekenen op basis van 
het verbruik van resources (OPEX)?

Applicatie ontwikkeling
Eenvoudig een Ontwikkeling, Test, Acceptatie, en
Productie (OTAP) omgeving aanmaken en beheren
en een snelle time to market van applicaties. Een
flexibel bouwblok binnen een hybide cloud strategie.

On-premise datacenter vervanging
Waarom zou u nog investeren in een eigen datacenter
omgeving, terwijl u ook veilig, flexibel en betrouwbaar
IT-capaciteit kunt inkopen?

Bent u een IT-dienstverlener of manager die zich  
meer wil focussen op services en innovatie? Of bent  
u een eindgebruiker die meerdere racks in beheer  
heeft, maar gefaseerd naar een hybride oplossing wil
toewerken? Dan helpen we u bij Eurofiber Cloud Infra
graag verder.

• Ter vervanging van uw private cloud
• Voor applicatie ontwikkeling
•  Als flexibel bouwblok binnen een hybride 

cloud strategie

• Ter vervanging van colocatie
•  Voor het minimaliseren van eenmalige 

(CAPEX) investeringen 

Wanneer is onze IaaS dienst interessant?

Benieuwd of onze IaaS dienst  
ook voor u een passende oplossing 
kan zijn?

Bel voor het maken van een afspraak  
met een van onze consultants. 

       +31 (0) 30 242 8720
       sales@eurofibercloudinfra.com


