CLOUD24YOU NEXT

Cloud24You Next is de opvolger van het bewezen Cloud24You platform van

Als u kiest voor Cloud24You Next, beschikt u over eenpremium

Global-e en beschikt over de meest courante technologie. Het is dé private

ICT-oplossing met efficiënt beheer. U zet een streep door kosten

cloudoplossing voor ondernemingen die de hoogste eisen stellen aan

voor aanschaf en onderhoud van servers. U heeft geen omkijken

veiligheid, sschaalbaarheid en beschikbaarheid.

meer naar de beveiliging en back-ups. U kunt vertrouwen op de
ondersteuning van experts. Gewoon in de buurt.

Cloud24You Next is uitermate geschikt voor bedrijven die werken
met uitzonderlijke bestanden en voor applicaties die op standaard
cloudomgevingen niet draaien.
Cloud24You Next is volledig uitgerust met SSD-strorage en biedt dus ook
een hoogwaardige oplossing voor ondernemingen die ongekende snelheid
nodig hebben. Het platform is ook geschikt voor ondernemingen die graag
weten waar hun data terecht komt of hun data in Nederland moeten houden.
CLoud24You Next wordt namelijk gehost in eigen datacentra van Global-e.

KENMERKEN CLOUD24YOU NEXT
+ Private Cloud
+ Linux of Windows besturingssysteem
+ Volledig voorzien van SSD-storage
+ Geografisch gescheiden en redundant
+ Eigen datacentra in Nederland
+ Dag en nacht ondersteuning, 7 dagen per week
+ Compatible met Microsoft Office 365

CLOUD24YOU NEXT

ÉÉN-OP-ÉÉN NAAR DE CLOUD

CLOUD24YOU SECURE LINUX HOST

Een groot voordeel van Cloud24You Next is dat uw medewerkers kunnen

Op het platform is het ook mogelijk om een eigen webhost in te richten met

blijven werken in hun vertrouwde omgeving. We verhuizen uw huidige

SSL cerfiticaten, 2 croses, 4GB geheugen, 50 GB opslag, back-upretentie

netwerk namelijk één-op-één naar de cloud, zodat alle applicaties blijven

van 28 dagen en onbeperkte brandbreedte op basis van fair use.

werken zoals u dat gewend bent.
HYBRIDE CLOUD
Voor bedrijven als architecten- en reclamebureaus die programma’s
zoals AutoCAD, Solidworks en Adobe gebruiken, realiseren we hubride
cloudoplossingen. Op kantoor werkt u met lokaal opgeslagen bestanden
en op de achtergrond synchroniseert alle data met uw cloudomgeving. Zo
voegt u de voordelen van de cloud toe aan de snelheid van lokaal werken.
CLOUD24YOU ACHRIVE
U kunt er ook voor kiezen om Cloud24You af te nemen inclusief Cloud24You
Archive. Met Cloud24You Archive kunt u uw dataopslag archiveren voor
langere tijd tegen een zeer laag tarief.

Archive

Secure Linux Host

CONTACT
Bent u geïnteresseerd in de hierboven beschreven dienst of wilt u
meer weten? Neem dan telefonisch contact op: 0161 - 88 88 88

