Virtual Machine; de alleskunner van uw digitale infrastructuur

Virtual Machines (VM’s) zijn niet meer weg te denken
bij hedendaagse web omgevingen. Een VM is namelijk
voor een hoop doeleinden in te zetten. Heeft u voor het
faciliteren van een website of applicatie een snel een
werkende server nodig? Dan is een Virtual Machine een
goede keuze. In een paar muisklikken configureert u via
ons cloudservice portal de benodigde configuratie en u
betaalt alleen wat u nodig heeft.
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Belangrijkste
voordelen voor
uw bedrijf
Draaien van legacy applicaties
Met een VM kunt u probleemloos legacy applicaties
draaien omdat u op een VM een besturingssysteem naar
keuze kunt installeren. Op een VM kunt u moeiteloos een

CDN

oudere versie draaien.
Snel te implementeren
Met een VM kunt u met een paar snelle muisklikken een
eigen server samenstellen. Het is niet nodig om hardware

VM

S3

aan te schaffen en tijd te investeren in onderhoud en
beveiliging. Scalia biedt klanten een intuïtief self-service
portaal waarop u zelf aan de slag kunt met de
implementatie. Liever toch ondersteuning? Dan staat ons
team klaar om u te helpen!

Kubernetes

Moeiteloos schaalbaar
Met een VM stelt u geheel naar eigen inzicht een eigen
server samen. U kiest het besturingssysteem, geheugen en
processorkracht. Heeft u na verloop van tijd behoefte aan
meer capaciteit? Het is gemakkelijk om servercapaciteit

De investering die u doet is altijd overzichtelijk, omdat

te vergroten zodat u aan de stijgende vraag kan voldoen.

u alleen betaalt voor wat u nodig heeft.

Het aanpassen is in een paar minuten te realiseren via
een klantenpaneel.

Slim combineren met S3 Storage of CDN
Combineer uw VM met het Scalia S3 cluster of ons CDN

Betaal voor gebruik

om uw VM te ontlasten. U bespaard hier kosten mee,
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Over Scalia
Innoveer, ontwikkel en groei zonder belemmering
Content- en application delivery, dat is ons specialisme.
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