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1. Eigen datacenter in eigen beheer
• Grip op de keten
• Onafhankelijk
• Privacygevoelige
data is veilig
• State-of-the-art
technologie

Centraal in Nederland, op bedrijventerrein Papendorp in
Utrecht, beschikken wij over ons eigen datacenter.
Wij zijn dus volledig onafhankelijk van derden. Hierdoor
kunnen we uiterst betrouwbaar handelen en een betere
performance leveren. Een tweede voordeel is dat uw data
nooit onderhevig is aan de Amerikaans Patriot Act. Data
die u bij Google host is dat wel, met alle gevolgen voor de
privacy van die data.
Wij werken met standaard componenten. ICT-maatwerk op
basis van stabiele, schaalbare oplossingen. U bepaalt zelf
wat u gebruikt. U de regie, wij de hosting.
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• Managed Hosting
• Applicatie Hosting
(SaaS)
• Infrastructure (Iaas)
• Housing
• Uitwijkdiensten
• Cloud services
• Database as a Service

Tier-3 datacenter
SSD-storage (zeer snel en energiezuinig)
10 gigabit backbone
Glasvezel van alle operators
Redundant aangesloten op Eurofiber en KPN
Airco + stroomvoorziening n+1 uitgevoerd
PUE energieverbruik lager dan 1,3 (eis overheid)

Stap eenvoudig in met housing of uitwijkdiensten voor uw
eigen hosting. En groei stapsgewijs door naar applicatie
hosting (SaaS). Of test ons uit met één applicatie. Dan kunt
u eenvoudig opschalen wanneer u tevreden bent over de
performance en onze services.
Verder bieden we diverse cloud services voor databases,
back-up en restore. Uiteraard in combinatie met SLA’s en zo
nodig 24/7 support. U bepaalt zelf welke diensten en hoeveel
per dienst u afneemt. Alles op maat, in plaats van alles of niets.
Kwaliteit gewaarborgd vanuit eigen datacenter
Ons datacenter is in 2014 volledig nieuw gebouwd. Wij hebben
hierbij gekozen voor de hoogste kwaliteit.

3. Pluspunten

Verder met hosting

• Hoogste kwaliteit datacenter
• Certificeringen: ISO/IEC27001, NEN7510,
ZSP (Nictiz) en GZN (vzvz)
• Direct gekoppeld met (zorg)netwerken
• Soepele operatie ICT-beheer
• ICT-regierol blijft bij u

Wilt u meer weten? Spreek af
met Niels van Peer of een van zijn
collega’s. Zij adviseren u graag
over de mogelijkheden.
030 - 2 390 390
marketing@ram-it.nl
Kijk op www.ram-it.nl/hosting
voor meer informatie.

