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Espresso gridpoint

Uw eigen Virtual Data Center met Infrastructure as a 
Service van Espresso Gridpoint

Het gebruiksgemak- en voordeel van Espresso Gridpoint is simpel. Wij 
leveren een solide en betrouwbare basis Infrastructure as a Service (IaaS). 
U krijgt de beschikking over een eigen Virtual Data Center (VDC) en neemt 
het gebruik af als een nutsvoorziening. Zo kunt u zonder investering snel, 
flexibel en schaalbaar gebruik maken van een altijd 'up to date' ICT 
omgeving voor dienstverlening aan uw klant en/of eigen gebruik. 

Espresso Gridpoint werkt en levert uitsluitend via business partners. Per 
business partner is het mogelijk een of meerdere VDC’s te creëren. Binnen 
het VDC worden virtual servers geplaatst. Hiervoor heeft Espresso Gridpoint 
een aantal virtual servers gedefinieerd die als bouwblokken ingezet worden 
voor het opbouwen en/of uitbreiden van uw klant omgevingen. 

De IaaS diensten zijn gebaseerd op schaalbare server- en storage capaciteit 
inclusief virtualisatie software. Afhankelijk van de klantvraag en 
doelstellingen van de business partner kunnen er bouwblokken worden 
toegevoegd of capaciteit naar beneden worden bijgesteld. 

Standaard is de Espresso Gridpoint omgeving hoog beschikbaar, verspreid 
over meerdere data centrum locaties en mag er zelfs een complete locatie 
uitvallen.

U verwacht immers een solide, veilige en beschikbare infrastructuur. Bij 
Espresso Gridpoint creëert u, eventueel op maat, uw eigen Virtual Data 
Center. 

Highlights

De infrastructuur anticipeert op 

veranderende marktsituaties

Gemakkelijk uitbreiden en bijstellen van 

server- en storage capaciteit

Continue beschikbaarheid

Omgeving is eenvoudig te beheren met 
een voorspelbare Total Cost of Ownership 

(TCO)

Vanaf elke plaats veilig toegankelijk

De prijs wordt per virtual server berekend 

en per maand afgerekend in een 'pay as 
you grow' model

VDC  -  
VS     -  
IaaS  -  
VPN  -  
SLA
B
S
G
P

 

Virtual Data Center
Virtual Server
Infrastructure as a Service
Virtual Private Network

-  Service Level Agreement
-  Bronze
-  Silver
-  Gold
-  Platinum
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Flexibiliteit 

Schaalbaarheid

Beschikbaarheid

Manageability

Accessibility

Voorspelbaarheid

CLOUD TALK ???
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Virtueel vermogen !



Virtual Server A (VS-A)

Met een Espresso Gridpoint Virtual Server A beschikt u over schaalbaar, 
veilig, flexibel, 'enterprise class', virtueel vermogen. Investeren in server- 
en storage hardware, netwerk infrastructuur en virtualisatie software is niet 
nodig. De liquiditeit van u en/of uw klant blijft in tact. Wanneer u een 
aanvraag heeft, zorgt Espresso Gridpoint ervoor dat u snel computing 
capaciteit kunt leveren. U profiteert van maandelijks terugkerende 
opbrengsten en uw klanttevredenheid gaat snel omhoog.

De basis van het VDC bestaat uit: VPN (Virtual Private Network), firewall, 
virtual servers, bandbreedte en een bijbehorende Service Level 
Agreement (SLA).

Als business partner houdt u de volledige controle over uw virtuele 
omgeving. Uw systeembeheerders blijven grotendeels hun normale 
werkzaamheden uitvoeren. 

U kunt bij Espresso Gridpoint de volgende aanvullende diensten afnemen: 

Basis VDC

Praktische ondersteuning

Diensten

Virtual Server A (VS-A)

De  is zeer geschikt voor eenvoudige 
taken zoals: webservers, domain controllers, 
kleine fileservers, kleine printservers, deze 
omgeving is geschikt tot 10 gebruikers

VS-A

Overige Virtual Servers

geschikt voor eenvoudige taken zoals: 

webservers, domain controllers, kleine 
fileservers, kleine printservers, deze 

omgeving is geschikt voor 10-20 gebruikers

s zeer geschikt voor taken zoals:
beheer van  fileservers, printservers, 

kleine applicatieservers, deze omgeving is 
geschikt voor 20-50 gebruikers

Is zeer geschikt voor zwaardere taken 
zoals: applicatie servers, database servers, 

terminal servers, waarbij een 64-bit 
omgeving vereist

Is zeer geschikt voor zware taken zoals 

applicatie servers, database servers, 
terminal servers en specialistische taken 

waarbij een 64-bit omgeving is vereist

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze verkoopafdeling 

Bel  +31(0)168 38 01 51  of 
mail sales@espresso-gridpoint.com 
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Is geschikt voor zwaardere taken zoals 
applicatie servers, database servers, 

terminal servers, waarbij een 32-bit 
vereist is

is 
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VS-A+ 

VS-B

VS-C
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VS-C+

VS-D 

Meer weten?

 

 
 

vCPU
vCPU overboeking

Memory
Diskspace

SLA
Levertijd

1
2:1

2 GB
50 GB

B,S,G,P.
1 dag

Powered by
Espresso

Managed by
Espresso

Controlled by
Espresso

Memory -

CPU -

Disk space -

SLA service 

Bandbreedte - 

   Managed by
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basis dienst 

besturingssysteem

Naast de basisdienst wordt 

het besturingssysteem door 

Espresso Gridpoint 

geïnstalleerd en gemonitord.

 

   Controlled by
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basis dienst

besturingssysteem

monitoren applicatie

Naast de basisdienst en het 

installeren van het besturings 

systeem is Espresso 

Gridpoint verantwoordelijk 

voor het monitoren van 

specifieke applicaties.

   Powered by

Ÿ basis dienst

Monitoren van de virtuele 

omgeving vanuit de 

virtualisatielaag.

Memory -

CPU -

Disk space -

SLA service 

Bandbreedte - 

Memory -

CPU -

Disk space -

SLA service 

Bandbreedte - 
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