PERFORMANCE HOSTING

i3D.net is dé performance based hosting
partner voor grote en MKB organisaties
die behoefte hebben aan voorspelbare ICT
services. Met goed gecertificeerde teams
bedient i3D.net klanten in onder andere de
overheid, zorg, sport, gaming, educatie,
hosting en printmedia. Als uw zakelijke
hostingpartner zorgen wij ervoor dat al uw
data veilig en snel beschikbaar is, waar dan
ook ter wereld.

Onze services

i3D.net levert haar diensten aan tienduizenden
klanten op 6 continenten. Dankzij een
wereldwijd netwerk met koppelingen op
alle internationale internet exchanges is
i3D.net een wereldwijde toeleverancier van
connectiviteit-, security-, server- en datacenter
diensten.

Onze klanten

Met onze technisch geschoolde medewerkers bieden wij
een breed scala performance hosting diensten waaronder
Infrastructure as a Service (IaaS), managed hosting,
cloud services, colocatie, dedicated server hosting, game
hosting solutions, web hosting en specifieke oplossingen
zoals big data/hadoop, global load balancing, MPLS
(Multi Protocol Label Switching) en IP Transit.

Sinds de oprichting in 2004 is i3D.net uitgegroeid tot
een grote speler in de hosting markt met een sterke
ontwikkeling in de game-hosting vertical. Hierbij bedient
i3D.net de grootste game publishers van de wereld zoals
bijvoorbeeld Electronic Arts (EA), Ubisoft, Square Enix
en ID-Software. Hun klanten, de gamers, staan bekend
als de meest kritische gebruikers wanneer het gaat om
beschikbaarheid en latency. Het feit dat dagelijks meer
dan 1 miljoen mensen wereldwijd gebruik maken van
ons gamehosting platform vormt het beste bewijs voor
de betrouwbaarheid en performance van onze hosting
diensten.
Vandaag de dag bedient i3D.net onder andere klanten uit
de overheid, zorg, sport, gaming, educatie, webshops,
hosting en printmedia.
Daarnaast werken wij samen met breed scala van Value
Added Resellers. Zij leveren aanvullende services op onze
infrastructuur en zetten onze hosted en cloud oplossingen
in als onderdeel van hun eigen ICT oplossingen.

Hoge prestaties en beschikbaarheid
Vrijwel geen bedrijf kan nog zonder snelle en betrouwbare
ICT voorzieningen. Met i3D.net beschikt u over een
betrouwbare ICT partner die 24 uur per dag voor u klaar
staat. Naast de noodzakelijke capaciteit leveren wij ook
de expertise die nodig is om uw ICT of web omgeving te
ondersteunen. Wij bieden diverse niveaus SLA’s met een
uptime garantie op hardware en netwerk tot 99,999%.
i3D.net wordt jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd
door de CDSA op het gebied van data bescherming en
veiligheid. Ons SmartDC datacenter is ISO/IEC 27001
gecertificeerd en ook CDSA gecertificeerd.

Onze datacenter infrastructuur
Het kloppende hart van i3D.net is het SmartDC in
Rotterdam. Dit tier3+ datacenter is inmiddels uitgegroeid
tot het grootste carrier-neutral datacenter van ZuidHolland. Van de oostkust van de Verenigde Staten tot aan
het Midden-Oosten: onze connectiviteit blijft uitstekend
dankzij de hoge kwaliteit van ons netwerk. SmartDC
staat daarom ook bekend als het internet knooppunt van
Rotterdam.
i3D.net beheert een grote internet ‘backbone’ in Europa en
de Verenigde Staten en is verbonden met meer dan 1.600
peering partners via de grootste internet exchanges ter
wereld. Het i3D.net netwerk biedt een indrukwekkende
435 Gigabit/s aan capaciteit. De core-netwerk architectuur
is MPLS-based en draait op Brocade MLXe core routers.
Ons netwerk bereikt 16 datacenters wereldwijd verdeeld
over 5 continenten. Vanwege onze expertise met
internationale hosting vraagstukken onderscheiden wij
ons in het bedienen en assisteren van internationaalopererende bedrijven en organisaties.
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i3D.net is een snel groeiende, wereldwijd-opererende
managed hosting- en IaaS provider. Vanuit ons
hoofdkantoor in Rotterdam en 16 datacenters wereldwijd
bedienen wij enkele tienduizenden klanten en miljoenen
gamers.
i3D.net is opgericht in 2004 in Rotterdam en heeft inmiddels
heel wat onderscheidingen in de wacht gesleept, zoals
een ranking in de Deloitte Technology Fast 500 als snelst
groeiende managed hosting provider van de Benelux.
i3D.net is tevens de winnaar van de Financieele Dagblad
Gouden Gazellen Award in 2012.

