
Webhosting
Virtueel maar toch persoonlijk 

De websites van verschillende gebruikers draaien weliswaar op 

één fysiek systeem maar zijn volledig van elkaar gescheiden door 

speciale software. De instellingen van de verschillende gebruikers 

kunnen elkaar dan ook niet beïnvloeden.

Windows of Linux

Webservers worden naar keuze voorzien van een Windows of 

Linux OS en zijn beschikbaar binnen vijf minuten nadat een order 

is geaccepteerd.

Shared webhosting

Bij shared webhosting zijn de prestaties van de verschillende webservers van elkaar afhankelijk. Shared webhosting is dan ook vooral 

geschikt voor kleine websites of webapplicaties die weinig geheugen of processorcapaciteit nodig hebben.

Dedicated webhosting

Dedicated webhosting is geschikt voor veeleisende websites en webapplicaties waarvan de prestaties niet mogen worden beïnvloed door 

andere websites of webapplicaties. Dedicated webhosting is met name geschikt voor bedrijven die wel over een eigen webserver willen 

beschikken, maar waar de kennis ontbreekt voor een dedicated server.

Doordat iedere dedicated webserver naar keuze een eigen besturingssysteem heeft (Windows server of Linux) functioneert deze als 

een dedicated server. De server wordt standaard geleverd met een plesk control panel, waarmee de beheerder op gebruiksvriendelijke 

en eenvoudige wijze volledig zelf kan bepalen hoe de server wordt ingericht. Via dit control panel kunnen onder andere wachtwoorden 

worden gewijzigd en databases worden aangemaakt.

Voor websites en webapplicaties zijn 

diverse hosting opties beschikbaar. 

Webhosting is gebaseerd op technologieën 

waarbij meerdere websites draaien op 

één fysiek systeem. De websites delen de 

systeembronnen (processor, geheugen, 

opslagcapaciteit en netwerkverbinding) van 

dit systeem, waardoor de kosten laag zijn. 

Servers Shared webhosting Dedicated webhosting

Windows/Linux Windows/Linux

Algemeen

Server IIS 7.5 (Apache) Windows Server

Domeinnaam Optie Optie

Werkgeheugen - 0,5 GB

Opslagcapaciteit 1 GB 5 GB

Harddisk (15Krpm SAS) √ √

Dataverkeer per maand Onbeperkt Onbeperkt

Eigen IP adres Optie 1

Virtuozo Domains - 10

FTP toegangen Onbeperkt Onbeperkt

Web FTP √ -

Firewall beveiliging √ √

Control Panel √ 10 Plesk Panels

Statistieken √ √



Servers Shared webhosting Dedicated webhosting

Windows/Linux Windows/Linux

E-Mail

Aantal e-mailadressen 25 onbeperkt

Webmail  

IMAP / POP3  

Aantal e-mailaliassen Onbeperkt Onbeperkt

Aantal mailinglijsten Onbeperkt Onbeperkt

E-mail Forwarding  

Catch-All-Functie  

Out-Of-Office Functie  

Autoresponder  

Anti Spam en Anti Virus  

Databases

Aantal meegeleverde MS SQL databases 1 (optie) 1 (optie)

Aantal meegeleverde My SQL databases optie (1) optie (1)

Scripting / ondersteunde technologien

Frontpage extensies  -

ASP/.NET 2.0 / 3.5 / 4.0 -

PHP 4.0 / 5.0 -

MS Access  (-) -

SSI (Server Side Includes)  -

CGI (Perl) - () -

Opties

Domeinnaam  

Dataopslag per GB  

Publiek IP-adres (voor o.a. SSL)  

Werkgeheugen per GB  

CPU - 

SSL-certificaat  

MySQL/MS SQL database  

Qmail POP3/IMAP4 mail hosting  

Sitebuilder  

Service Levels

Unmanaged / Managed  / optie  / optie

Redundant / fouttollerant / /

Uptime 99,99% 99,99%

Standaard SLA Bronze Bronze

24u Monitoring  

Heldpdesk via e-mail / telefonisch  / optie  /optie

Backup Dagelijks Dagelijks

Restore Onbeperkt Onbeperkt

Abonnementsvoorwaarden

Minimale contracttermijn 1 maand 1 maand

Betaalperiode maand/kwartaal/jaar maand/kwartaal/jaar

Wijzigingen voorbehouden


