
Waar zijn die data? Hier zijn die data!

De datacentra van Telenet Business staan in België. Alle data blijft dus in België en valt onder 
Belgische wetgeving. Voor bedrijven en overheden die vertrouwelijke data van klanten of 
burgers beheren, is dit van groot belang. Zij willen niet dat hun gegevens ingekeken kunnen 
worden door buitenlandse mogendheden. Laat staan dat ze het risico willen nemen dat data 
opgevraagd wordt voor een internationaal gerechtelijk onderzoek. Hoewel particulieren 
steeds losser omspringen met hun persoonlijke gegevens op internet, verwachten ze van 
externe organisaties wel extreme zorgvuldigheid met diezelfde data. Met Telenets Dynamic 
Cloud weten klanten dat data lokaal bewaard wordt. Telenet Business bewaart geen data na  
het beëindigen van een overeenkomst. 

Betaal alleen wat u verbruikt

Telenets Dynamic Cloud biedt twee prijsformules op maat van het verbruik van de 
klant. Voor het opvangen van tijdelijke pieken of voor korte termijnprojecten is het 
consumptiemodel het beste geschikt. Daarbij geldt een dagprijs voor de verbruikte 
capaciteit. De klant krijgt een virtueel datacenter ter beschikking zonder langdurige 
verplichtingen. Een dergelijke flexibiliteit heeft natuurlijk een andere prijs dan de 
abonnementsformule. Daar betaalt u maandelijks een vast bedrag voor één of drie jaar, 
op basis van de vooraf gekozen noden. Uiteraard zijn combinaties mogelijk waarbij een 
abonnement aangevuld wordt met het consumptiemodel voor tijdelijke projecten. 

Zeven goede redenen om 
Dynamic Cloud te kiezen

Cloud computing is niet de ICT voor morgen maar voor nu. Steeds meer bedrijven doen tijdelijk of 
permanent een beroep op de cloud voor het huisvesten van (delen van) hun ICT-infrastructuur.  
Als lokale speler op de markt, beschikt Telenet Business met Dynamic Cloud over belangrijke 
troeven voor zowel grote als kleine bedrijven.

Dynamic Cloud is het public cloud aanbod van Telenet Business . Dit aanbod combineert 
algemene voordelen van cloud computing met de pluspunten van een lokale speler. De inzet op 
technologische vernieuwing, knowhow van het gespecialiseerde personeel en de nauwe band 
tussen klant en leverancier leveren de perfecte mix voor ieder bedrijf om de reis naar de cloud  
aan te vatten. 
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Dynamic Cloud



One-stop-shop

Telenet Business is een allround leverancier en biedt connectiviteit, clouddiensten 
en beveiliging aan. Dat betekent niet alleen dat Telenet Business de volledige 
verantwoordelijkheid opneemt voor iedere schakel in de keten. Het houdt ook in dat de 
clouddiensten rechtstreeks via de backbone van Telenet geleverd kunnen worden. Dat 
biedt snellere responstijden en de mogelijkheid om extra bandbreedte in te schakelen. 
Indien nodig kan tot 100 Gbps opgeschaald worden. Bijkomend voordeel is dat er één enkel 
aanspreekpunt is bij problemen. Gedaan met leveranciers die de zwarte piet naar elkaar 
proberen door te schuiven. Telenet Business is het aanspreekpunt voor alle diensten. 

Lokale support

In tegenstelling tot internationale dienstenleveranciers is Telenet Business een lokale speler 
en staat ze dicht bij haar klanten.  Als lokale speler is Telenet Business gemakkelijk bereikbaar 
én biedt ze een vast aanspreekpunt voor iedere klant. Ze werkt nauw met klanten samen 
en kent hun problematiek en uitdagingen. Ook speelt ze snel in op vragen uit de markt. 
Bovendien staat Telenet Business de klant bij met raad en daad, bijvoorbeeld om mee te 
helpen de architectuur van een ICT-departement te bepalen of om projectondersteuning 
te bieden bij migraties. 

Kosten onder controle

Cloud computing zorgt ervoor dat bedrijven en overheden niet langer zelf zwaar 
hoeven te investeren in infrastructuur, apparatuur en gespecialiseerde kennis. Telenet 
Business beschikt over hoogtechnologische datacentra waarvoor bedrijven zelf de 
investeringsmiddelen niet kunnen of willen maken. Dankzij Telenets Dynamic Cloud zijn 
ICT-kosten niet langer kapitaalintensieve investeringen die op lange termijn afgeschreven 
worden. ICT is een operationele kostenpost en daardoor gemakkelijker te budgetteren 
én door te rekenen aan de business units. Bovendien streeft Telenet Business ernaar zijn 
datacentra zo groen mogelijk en met een zo laag mogelijk verbruik te houden. Voor bedrijven 
die een milieuvriendelijk imago nastreven, is dit een belangrijk punt. 

Flexibel en uitbreidbaar

Ieder bedrijf kent wel eens piekmomenten. Specifieke acties of het testen van een nieuwe 
omgeving bijvoorbeeld vragen dan om extra capaciteit. Niets is gemakkelijker dan binnen 
Telenets Dynamic Cloud een of meerdere Windows of Linux servers in te schakelen en zo 
voor extra werkkracht te zorgen. Via gebruiksvriendelijke, intuïtieve controlepanelen kan de 
klant zelf die capaciteit toevoegen of verminderen. Bovendien zorgt het consumptiemodel 
ervoor dat klanten alleen die rekenkracht en geheugen betalen die ze op dat moment 
daadwerkelijk verbruiken. 
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Betrouwbaar en veilig

Telenets Dynamic Cloud is gebouwd in een TIER 3 datacenter en bestaat uit hardware en 
software van topkwaliteit. Concreet: Service Level Agreements garanderen 99,98% netwerk 
uptime en 99,9% infrastructuur uptime. Dat zijn zaken die binnen een eigen datacenter 
een geheel ander kostenplaatje krijgen dan in Dynamic Cloud. Tel daar nog bij dat Telenet 
Business meer dan vijftien jaar ervaring heeft met hosting en cloud computing en al meer 
dan tien jaar ‘Software-as-a-Service’ aanbiedt. Bovendien beschikt Telenet Business over 
beveiligingsspecialisten.

Telenets Dynamic Cloud biedt de voordelen van cloud computing gecombineerd met de 
gepersonaliseerde aanpak van een lokale dienstverlener. Dat garandeert schaalvoordelen 
en oplossingen op maat. 
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De zeven troeven van Dynamic Cloud:


