PERFORMANCE HOSTING

Zoekt u een cloud hosting provider waar uw
data altijd op de eerste plek staat? Maak dan
kennis met i3D.net. Of het nu gaat om onze
ﬁrewalls, VPN verbindingen of de manier
waarop wij ons datacenter beheren en
beveiligen: alles is er op gericht verstoringen
en bedreigen zoveel mogelijk te voorkomen.
i3D.net wordt jaarlijks gecontroleerd en
gecertiﬁceerd door de CDSA (Content Delivery
and Security Association) op het gebied
van databescherming en veiligheid. Onze
datacenters zijn ISO/IEC 27001 gecertiﬁceerd.
Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak
voor een rondleiding in SmartDC, ons unieke
datacenter met private cages en suites. Elke
suite is een mini-datacenter met eigen koeling,
stroomzekeringen, veiligheidsvoorzieningen
en branddetectie en -blussing waarin uw
datacenter in ons datacenter wordt
beheerd.

Is uw security ook prioriteit
nummer 1 voor uw cloud provider?
Hoe meer organisaties samenwerken en informatie
delen, hoe belangrijker informatiebeveiliging wordt.
Wanneer uw IT omgeving ‘on premise’ draait en
door eigen medewerkers wordt beheerd, heeft u de
security zelf onder controle. U weet waar uw data staan
opgeslagen en hoe snel deze weer teruggezet kunnen
worden. Uw bedrijfsgegevens gaan over het interne
netwerk waarbij toegang in principe alleen aan uw
eigen medewerkers wordt verleend. Maar hoe wordt
de veiligheid gewaarborgd wanneer u kiest voor cloud
diensten? En waar moet u op letten bij het kiezen van een
cloud service provider?

Stel de juiste vragen!
De keuze voor de juiste cloud service provider start bij het
stellen van de juiste vragen. Vragen die ervoor zorgen dat
de veiligheid op dezelfde wijze en hetzelfde niveau wordt
gewaarborgd als wanneer u uw IT omgeving volledig in
eigen beheer zou hebben.

Welk securityniveau biedt de provider?
Op de website van verschillende providers pronken
diverse veiligheidscertiﬁcaten zoals ISAE 3402, CDSA
geauditeerd of ISO/ IEC 27001, SAS70 en NEN2710.
Wat zeggen deze certiﬁcaten eigenlijk en waar staan ze
voor? Met andere woorden: welk securityniveau biedt de
provider nu echt?

Hoe wordt het datacenter beheerd?
Een andere belangrijke vraag: heeft de provider het
datacenter en de connectivity in eigen beheer? Veel
providers hebben geen eigen datacenters of netwerk,
wat betekent dat ze afhankelijk zijn van derde partijen.
Deze derde partijen moeten dan zorgen voor voldoende
resources en zijn tevens verantwoordelijk voor het leveren
van (een deel van) de support. De risico’s: minder controle
op de beveiliging van uw data, langere reactietijden en
discussie over verantwoordelijkheden bij het oplossen
van eventuele problemen.

Hoe zit het met fysieke beveiliging?
De cloud provider moet niet alleen uw data beveiligen,
maar ook de toegang tot het datacenter. Vraag daarom
gerust om een uitgebreide rondleiding. Zo kunt u zelf
zien hoe de toegang tot het datacenter is beveiligd,
welke maatregelen er worden genomen als er zich een
calamiteit voordoet en hoe het functioneren van de
apparatuur continu wordt gemonitord.

Zet uw Cloud Provider ook die extra stap?

www.i3D.net
sales@i3D.net
Dutch: +31 108 900 070
English: +1 800 482 6910
German: +49 69 257 378 709
linkedin.com/company/i3d-net
facebook.com/i3D.net
twitter.com/i3D_net

Zaken als transparantie en betrouwbaarheid zijn belangrijk
bij het selecteren van een cloud provider. Maar er zijn meer
factoren die u mee moet wegen. De ontwikkelingen in de
IT, en zeker als het gaat om security, gaan razendsnel.
De bedreigingen lagen eerst vooral in het ‘hacken’, later
meer in het bestrijden van virussen en spam berichten.
Tegenwoordig zien we telkens vaker DDoS (Distributed
Denial of Service) aanvallen die er voor zorgen dat een
server ontoegankelijk is voor gebruikers. Het is belangrijk
dat een cloud service provider maatregelen treft om
dergelijke aanvallen af te kunnen slaan. Alleen dan kan de
provider een hoge beschikbaarheid blijven garanderen en
ondervinden uw bedrijfsprocessen zo min mogelijk hinder
en kostbare onderbrekingen. Dit soort extra stappen die
een provider kan zetten kunnen een doorslaggevende
factor zijn bij de keuze van de juiste cloud service provider
voor uw organisatie.

