
Innoveer, ontwikkel
en groei zonder  
belemmering
Wij zijn Scalia, de go-to cloud infrastructuur- en kennispartner voor 

media en e-commerce bedrijven. Wij staan voor zorgeloze  

schaalbaarheid en maken uw webgebaseerde groeiambities waar. 

Met een eigen cloud infrastructuur en een nationaal 

georiënteerd Content Delivery Network zorgen wij ervoor dat 

de media, e-commerce bedrijven en SaaS-leveranciers hun 

webgebaseerde groeiambities waarmaken.

Met onze state-of-the-art infrastructuur bent u er nog niet. Wat 

ons betreft maken onze mensen het verschil. Onze developers denken 

met u mee over schaalbaarheid, laadtijden of oplopende bezoekers. 

Ook werken zij pro-actief aan weboptimalisaties - als het moet zelfs 

op code niveau - en zorgen ervoor dat alles 24x7 door blijft draaien. Uw 

missiekritische website of applicatie is bij ons in goede handen.

Kenmerken van onze dienstverlening:

Meedenken zit in  
ons DNA

• Schaalbaarheid
• Beschikbaarheid
• Veiligheid

• Flexibiliteit
• Kostenefficiënt
• Nederlandse support
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Scalia Cloud Infrastructuur

Een missiekritische website of 

applicatie toekomstbestendig 

maken? Dat kan met een 

makkelijk schaalbare en solide infrastructuur. 

Een eigen platform aangeboden door 

Scalia, waarop de publieke en private cloud 

naadloos samenwerken. 

Content Delivery Network 

(CDN)

Content op elk moment en 

overal razendsnel beschikbaar 

stellen. Of het nu gaat om een nieuwssite, 

webshop of bedrijfsapplicatie. Met het 

Scalia CDN kiest u voor kostenefficiënt en 

optimale content delivery met nationale 

focus. Een kwalitatief sterk netwerk en 

wendbaarder dan andere, internationale, 

spelers.  

Kennispartner

Kennis is de sleutel om 

optimaal gebruik te maken 

van een cloud infrastructuur 

en/of CDN. Scalia is uw kennispartner 

en ondersteunt met migraties, beheer, 

schaalbaarheid en optimalisatie van 

websites en applicaties.  

Onze oplossingen

Zij gingen u voor:

Scalia is dé kennispartner voor de media, 

e-commerce- en SaaS-bedrijven die hun 

missiekritische websites en applicaties in 

een moderne cloud infrastructuur of CDN 

willen onderbrengen. Organisaties die willen 

innoveren, ontwikkelen en groeien zonder 

belemmering.
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