Elke IT-infrastructuur is anders. Wij zorgen ervoor dat wij voor uw onderneming de juiste
Managed Hosting oplossing kunnen aanbieden. Wij werken voor u een totaaloplossing uit. Van het managen van uw hardware- en netwerklaag tot het gehele beheer van uw cloud operaties en uw virtueel datacenter. Wij kunnen instaan voor het
volledige dagdagelijkse beheer van uw omgeving zodat u zich kan focussen op uw
onderneming. U vraagt, wij realiseren.

uw devs, onze ops
Als uw focus op de ontwikkeling van applicaties ligt, dan kan u bij ons terecht om deze 24/7
online te houden. Wij nemen alle operationele taken op ons, ook buiten kantoortijd. Daarnaast werken we nauw samen met u om uw bedrijf te ondersteunen en alles vlot te laten
verlopen. U kunt hierdoor rustig blijven werken aan wat u vooruithelpt en een continue
vernieuwing blijven realiseren.

24/7 MONITORING
U bepaalt wat belangrijk is. Naast het operating system en het netwerk nemen we
de volledige application stack mee op in onze monitoring. Ook als dit niet-standaard
applicaties zijn. Onze engineers reageren dag en nacht op elke melding. U krijgt een
real-time zicht op uw omgeving. Op basis van historische data kunt u ook een trendanalyse
uitvoeren.

managed hosting

U BENT IN GOEDE HANDEN

wat doen wij voor u?
•

Dagelijks beheer van uw servers en applicaties

•

Regelmatige updates & security audits en patches

•

24/7 monitoring

•

Alerting via SMS, e-mail,...

•

Back-up en restore

•

Application deployment

•

Toegewezen eigen engineers voor elke klant

dagelijks beheer
Elke server en applicatie heeft nood aan een goed dagelijks beheer. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat uw omgeving in perfecte staat is en blijft. Op deze manier kunnen we een maximale uptime garanderen van uw applicaties.
U bepaalt tot welk niveau wij dit beheer voor u uitvoeren, van het operating system over de applicatie tot aan de
volledige outsourcing van de operationele werking. Waar u ook voor kiest, alles gebeurt met het nodige overleg en in
complete transparantie.

SECURITY
De veiligheid van uw data is altijd een prioriteit. Daarom worden uw systemen voortdurend up-to-date gehouden door het toepassen van de nodige patch updates. Op netwerkniveau zorgen we ervoor dat uw firewall goed ingesteld staat. Onze eigen systemen worden regelmatig onderworpen aan remote security scans. Dit kan als u er voor
kiest ook bij u voorzien worden. Wij zijn ISO27001-gecertifieerd. Security patches die van belang zijn worden onmiddellijk uitgerold 24/7.

Onze klanten spreken
“Wij claimen 100% uptime van onze systemen naar onze klanten. Dat is vaak vloeken in de
kerk. 100% uptime is een state of mind en wij kunnen dat alleen maar door ons te laten
omringen met de juiste partner. Bij Stuart hebben we de ideale partij gevonden.”
(Maarten Verwaest, oprichter Limecraft)
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