Object Storage (S3)
De storage laag van het Scalia Cloud Infrastructuur
Platform biedt mogelijkheden voor het opslaan van grote
hoeveelheden data. Het storage platform kan worden
gebruikt om S3 buckets te beheren en uit te serveren
en om uw Kubernetes / virtual machine data in op te
slaan. Het platform biedt tevens de mogelijkheid om
rechtstreeks te koppelen aan ons Content Delivery
Network. We zien bij Scalia eens te meer dat organisaties
storage als belemmering ondervinden wanneer ze bezig
zijn met ontwikkelen op een platform als Kubernetes. Maar
wat is nu precies object storage en wat kan het voor uw
organisatie betekenen?
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Belangrijkste
voordelen voor
uw bedrijf
Integriteit van uw data
Omdat er een gedistribueerde manier van opslaan wordt
CDN

toegepast, is de integriteit van uw data gewaarborgd.
Hierdoor wordt schaalbaarheid aanzienlijk eenvoudiger
met S3 object storage van Scalia.
Nooit meer onvoorziene kosten

VM
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Nooit meer betalen voor ongebruikte capaciteit maar
kostenefficiënt meeschalen met het aantal bezoekers of
gebruikers. Zo bespaart u kosten en bent u verzekerd van

Kubernetes

een platform dat hoge bezoekersaantallen te allen tijde
aankan.
Volledige transparantie over kosten

Nederlandse support

We horen meer dan eens dat organisaties achteraf hoge

Scalia staat dag en nacht voor u klaar. Onze

kosten blijken te hebben vanwege kleine lettertjes in de

gespecialiseerde supportmedewerkers hebben alles in

contracten van bijvoorbeeld AWS. Wij zijn volledig

huis om te adviseren, problemen op te lossen of taken

transparant wanneer we het hebben over kosten. Kosten

over te nemen.

worden, waar mogelijk, vooraf al inzichtelijk gemaakt en
u betaalt naar verbruik. Hierdoor heeft u achteraf niet
ineens een hogere factuur dan gedacht.

Over Scalia
Innoveer, ontwikkel en groei
zonder belemmering
Content- en application delivery, dat is ons specialisme.
Met behulp van schaalbare, kostenefficiënte en innovatieve
oplossingen overwinnen Nederlandse organisaties online
uitdagingen en maken zij hun webgebaseerde groeiambities
waar. Zo wordt zorgeloos ondernemen zonder belemmering
(weer) de norm.
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