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Hosting mogelijkheden
Hosting mogelijkheden
• Business hosting voor de
meeste oplossingen v.a. €
20,00 per maand excl. BTW
• Premium business hosting:
High-traffic websites, kritieke
Webshops en e-commerce
sites v.a. € 50,00 per maand
excl. BTW
• Virtual Dedicated Servers:
Eigen online servers voor
business-kritische
weboplossingen met hoge
bezoekerspieken v.a.€ 120,00
per maand excl. BTW
SSL-Certificaten
• Een SSL (Secure Sockets Layer)
certificaat voor het aangaan
van beveiligde elektronische
transacties op het Internet.
• SSL Certificaten worden
geleverd met speciale SSL
Hosting.
• Naast normale SSL certificaten
leveren we ook Wildcard SSL
certificaten voor een oneindig
aantal subdomeinen.
• Tevens EV-SSL Certificaten
Over Piekbelasting
• Ons shared hosting cluster is
overgedimensioneerd,
waardoor we eenvoudig
enorme piekbelastingen
kunnen verwerken, zodat ook
bij tijdelijke drukte uw website
het altijd doet.

Over Load balanced Cluster Hosting
• State-of-the-art loadbalanced
cluster technologie, waardoor
elke dienst op 2 of meer
fysieke servers draait en
gelijkmatige verdeling van
resources over de
verschillende achterliggende
webservers

Eigen Mailservers
• Veel bedrijven beschikken over
een eigen mailserver. Geen
probleem bij Socofi! Wij
regelen alleen uw Internet
Webapplicatie en verzorgen de
juiste instellingen, waardoor
uw eigen mailserver
probleemloos blijft draaien,
onafhankelijk van onze
hosting.

Over beveiliging
• State-of-the-art
beveiligingstechnieken met
bovenop de
basisvoorzieningen (firewall,
etc.) een Hacker Slayer en
dankzij de cluster technologie
merkt u letterlijk niets van
server herstarts!
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Over Storage via NAS
•

Onze file hosting werkt vanaf
een NAS (Network Attached
Storage), een combinatie
van 2 redundante
datamovers en planken vol
harde schijven voor snelle
prestatie en de hoogste
mate van veiligheid.

Over Live onderhoud
•

Omdat uw
website/applicatie op
meerdere machines draait,
merkt u niets van het klein
onderhoud. Zo is de
software altijd up to date,
zonder dat u of uw
bezoekers dat merken.

Over Database replicatie
•

Databases worden
weggeschreven over
minimaal twee fysieke
database servers. Het
uitvallen van uw primaire
databaseserver leidt niet tot
dataverlies.

