
KOSTEN BESPAREN EN WINST VERHOGEN:
DE OVERSTAP VAN EIGEN 
BEHEER NAAR DE UNISERVER 
CLOUD

EEN COMPLEET OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN VAN UNISERVER

Als Nederlandse clouddistributeur biedt Uniserver u de vrijheid én 
zekerheid om te focussen op uw eigen kracht, zonder zorgen te hebben 
over de IT-infrastructuur. Dat is gegarandeerd waarde creëren, voor zowel 
uw organisatie als voor de eindgebruiker. Met onze eigen, Nederlandse 
datacenters, 99,98% uptime-garantie en het partner-only model bieden wij u 
de meest betrouwbare IT-oplossingen.

De wereld verandert in hoog tempo, in allerlei opzichten. 
Organisaties kiezen steeds vaker voor gebruik (OPEX) in plaats 
van voor bezit (CAPEX). Dit wordt vaak ‘as a service’ genoemd. 
Geen dure softwarepakketten, maar flexibele cloudapplicaties. 
Zo kunt u innoveren zonder te investeren, ook als het om 
hardware gaat. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn daarbij 
cruciaal: de IT moet mee kunnen groeien met uw bedrijf.

Bij Uniserver werken we uitsluitend samen met de allerbeste 
leveranciers en bieden we de laatste technologieën en 
innovaties. Dat maakt het cloudplatform van Uniserver 
betrouwbaar, flexibel en stabiel. Op dit platform ontwikkelt u als 
partner uw eigen IT-diensten. Zonder zorgen te hebben over de 
infrastructuur en met 100% focus op uw core business.
 
Al meer dan 100 IT-dienstverleners kozen voor Uniserver. 
Met ons partnerprogramma bieden we IT-dienstverleners 
(van System Integrators tot Value Added Resellers, MSP’s en 
SaaS-leveranciers) een kant-en-klare dienst om klanten naar 
de cloud te brengen. Onze cloudspecialisten helpen u om 
binnen tien dagen clouddiensten te verkopen en succesvol 
en zonder oponthoud te leveren. Bovendien hebben Uniserver 
klanten toegang tot onze sales- en marketingkennis en we 
bieden ondersteuning tijdens commerciële trajecten. Onze 
multidisciplinaire Customer Success Teams verdiepen zich 

in uw specifieke behoeften. Zo tillen we samen digitale 
dienstverlening in elke branche naar een hoger niveau.

Wat mag u verwachten als partner van Uniserver: 
• Intensieve ondersteuning gedurende het hele partnership;
•  Géén investeringen vooraf, maar diensten voor een vast bedrag 

per maand;
•  U betaalt nooit te veel, doordat u flexibel op en af kunt schalen;
•  AVG-proof infrastructuur, die wordt onderhouden door onze 

experts;
•  Drie geografisch gescheiden datacenters in Nederland, met 

faciliteiten van de hoogste haalbare kwaliteit en duurzaamheid;
•  24x7 support en proactieve monitoring, omdat voorkomen 

beter is dan genezen;
•  Onze certificeringen: SAP Certified Infrastructure, ISO 27001, 

NEN 7510, ISAE 3402 Type 2

Uniserver is diverse malen als koploper in de cloud erkend 
door vendoren. 
• HPE Cloud Distributor of the Year 2019
• HPE Gold Partner
• Veeam Platinum Cloud & Service Provider
• VMware Premier Solution Provider
• VMware Cloud Verified

Wij hebben drie datacenterlocaties in Nederland: bij Equinix (Amsterdam), NorthC (Amsterdam) en één bij Engie (Maastricht). 
Als actief deelnemer van de DHPA, HPE Gold Partner, VMware Partner en Veeam Platinum Cloud Partner, is Uniserver een 
betrouwbare partner voor lokale IT-dienstverleners die kwaliteit hoog in het vaandel hebben.

Uniserver streeft ernaar om uw IT-zorgen uit handen te nemen, door complexiteit in IT-infrastructuur te versimpelen. We nemen 
verantwoordelijkheid voor alle operationele werkzaamheden op de datacentervloer en in de VMware laag. Het Self Service 
Portal (MijnUniserver.nl) is de one-stop-shop voor partners en is gekoppeld met VCenter voor het technische beheer van de ICT-
omgeving en ServiceNow voor support. Onze aanpak stelt u in staat operationele kosten gelijk te laten lopen met commerciële 
opbrengsten en over de hele linie een lagere TCO te creëren.



DIENSTEN UNISERVER

BACK-UP 
Uniserver back-up zorgt voor de continuïteit van al uw cloud-
based workloads. Deze dienst is gebaseerd op marktleidende 
Veeam software en kopieert de complete server naar een 
geografisch gescheiden datacenter. Met behulp van een 
zelfgekozen back-upschema kan de data voor korte en lange 
termijn worden opgeslagen. In het geval van een calamiteit kan 
er snel en eenvoudig hersteld worden naar een kopie van het 
gewenste tijdstip. . 

Te combineren met: Infrastructure as a Service, Managed 
Services en UniWorkspace

CLOUD CONNECT BACK-UP 
Met Cloud Connect Back-up is het mogelijk om de data van 
on-premise omgevingen veilig te stellen. De lokale omgeving 
wordt met behulp van Veeam software eenvoudig gekoppeld 
aan de Uniserver cloud. Vervolgens wordt de omgeving, of een 
gedeelte hiervan, gekopieerd naar een geografisch gescheiden 
datacenter. Op die manier kan de bedrijfskritische data in 
geval van een calamiteit snel worden hersteld, zodat de impact 
op de bedrijfsvoering tot een minimum wordt beperkt en de 
bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.  

Te combineren met: Cloud Connect Replicatie, Back-up voor 
Office 365

BACK-IT 365 - CLOUD BACK-UP VOOR 
MICROSOFT 365
Microsoft biedt krachtige services binnen Microsoft 365, 
maar een back-up van de data is daar geen onderdeel van. 
Data kan verloren gaan door menselijke fouten of door steeds 
vaker voorkomende malware aanvallen. Om toegang tot deze 
bedrijfskritische data te garanderen, dient er een back-up te 
worden gemaakt naar een separate locatie. Met Back-IT 365 
wordt de Microsoft 365 data veiliggesteld. De back-ups worden 
opgeslagen in Nederlandse datacenters en kunnen met behulp 
van het selfservice portaal direct worden hersteld. Back-IT 365 
is eenvoudig in gebruik en kan voordelig worden afgenomen per 
gebruiker per maand. Inclusief onbeperkt storage en zeven jaar 
retentie van de data. 

Te combineren met: Cloud Connect Replicatie, UniWorkspace, 
Disaster Recovery

DISASTER RECOVERY
Bedrijfscontinuïteit is vandaag de dag belangrijker dan ooit. 
Door alleen gebruik te maken van een technische omgeving 
die inpandig of in de cloud staat, kan deze continuïteit in 
gevaar komen. Bijvoorbeeld door waterschade, stroomstoring 
of cyberaanvallen. Welke processen lopen gevaar als uw IT 

het niet doet? Welke applicaties moeten te allen tijde blijven 
doordraaien en toegankelijk zijn? Met Disaster Recovery wordt 
de omgeving, of een gedeelte hiervan, continu gerepliceerd 
naar een geografisch gescheiden datacenter. En kan er in 
geval van een calamiteit, zoals een cyberaanval, direct worden 
uitgeweken naar een nieuwe omgeving. Disaster Recovery gaat 
een stap verder dan back-up, omdat er ook daadwerkelijk direct 
doorgewerkt kan worden op een live omgeving met genoeg 
capaciteit. 

Met Disaster Recovery zorgt u voor bedrijfscontinuïteit en 
voorkomt u schade in de vorm van omzetverlies, tijd en 
imagoverlies.

Te combineren met: Infrastructure as a Service, Backup

UNIWORKSPACE – RDS 
Met UniWorkspace – RDS worden bedrijven in staat gesteld om 
locatie-onafhankelijk te werken met het gewenste device. Vanaf 
een virtuele desktop heeft de gebruiker direct beschikking 
over de gewenste applicaties en instellingen. Microsoft 
RDS is een instap werkplek waarmee de cloudresources 
verdeeld worden over de gebruikers, ook wel een multi-sessie 
oplossing genoemd. Zo wordt er efficiënt omgegaan met de 
capaciteit. Perfect voor het flexibel werken met webbased en 
Officeapplicaties.  

Te combineren met: UniWorkspace VDI, Infrastructure as a 
Service, Backup

UNIWORKSPACE – VDI
Met UniWorkspace – VDI kunnen bedrijven locatie-onafhankelijk 
werken met het gewenste device en elke applicatie. Vanaf een 
virtuele desktop heeft de gebruiker direct beschikking over de 
applicaties en instellingen naar voorkeur. VDI is gebaseerd op 
vooraanstaande werkplekvirtualisatie van VMware. Met VDI 
heeft iedere gebruiker beschikking tot zijn eigen dedicated 
performance. VDI is daarom zeer geschikt voor gemiddelde tot 
zware workloads, zoals zwaardere rekenprogramma’s en legacy 
applicaties.  

Te combineren met: UniWorkspace GPU VDI, Infrastructure as 
a Service, Backup

UNIWORKSPACE – GPU VDI
GPU VDI is dé grafische cloud werkplek voor zware workloads. 
Gebouwd met vooraanstaande technologie van Nvidia en 
HPE, zodat de gebruiker met de beste performance werkt. 
Applicaties als AutoCAD, SolidEdge en Adobe kunnen hierdoor 
vanuit de cloud vanaf iedere locatie en elk device worden 
gebruikt. Zo hoeft er niet meer te worden geïnvesteerd in zware 
fysieke desktops en kan er flexibel en efficiënt gewerkt worden.  

Te combineren met: UniWorkspace VDI, Backup, STaaS.



DIENSTEN UNISERVER

FLEX IAAS
Infrastructure as a Service (IaaS) is een online platform in 
de cloud waar zonder investeringen vooraf, voorzieningen 
afgenomen kunnen worden om IT-omgevingen in te richten. 
Deze voorzieningen bestaan uit virtuele processoren inclusief 
werkgeheugen (vCPU’s plus RAM) en harddiskruimte 
waarmee virtuele servers opgebouwd worden om willekeurige 
besturingssystemen zelfstandig te draaien.

VIRTUAL DATACENTER
Virtual Datacenter zorgt dat u zelfredzaam bent in het creëren 
en beheren van de virtuele IT-omgeving en zo meer grip hebt op 
facturatiestromen. Met Virtual Datacenter heeft u de controle: 
per eindklant richt u de virtuele omgeving op maat in, zodat elke 
eindklant precies de resources krijgt die hij/zij nodig heeft. En 
op deze manier kunt u elke eindklant eenvoudig een kloppende 
factuur kunt sturen. Virtual datacenter is de oplossing voor een 
betrouwbare en volledig schaalbare virtuele omgeving die wordt 
geleverd vanuit Nederlandse datacenters.

PRIVATE CLOUD
De dienst Private Cloud biedt u de mogelijkheid om, in de vorm 
van één of meerdere dedicated host(s), een private stuk van de 
Uniserver Cloud af te nemen. Een dedicated VMware host draait 
op de door de u afgenomen blade, de fysieke hardware, die 
volledig blade wordt gereserveerd voor de partner met 
beschikking over de volledige CPU & Memory resources van de 
dedicated host.

STORAGE-AS-A-SERVICE
STaaS (Storage-as-a-Service) is bedoeld voor iedere organisatie 
die vanuit het Uniserver datacenter diensten levert en op zoek is 
naar 2TB of meer schijfruimte, waarvoor de performance eisen 
lager zijn dan die voor reguliere productiesystemen.

FIREWALL-AS-A-SERVICE
De dienst FaaS (Firewall as a Service) biedt u de mogelijkheid 
om - in de vorm van een virtual appliance - een stabiele, veilige 
en flexibele firewall oplossing af te nemen. Zowel Managed als 
Unmanaged. Deze dienst is gebaseerd op Fortinet FortiGate 
virtuele appliances en te beheren via Mijn Uniserver portal. 

UNICONNECT
UniConnect biedt u de mogelijkheid om via de Cloud Exchange 
van Equinix eenvoudig een private, betrouwbare en stabiele 
verbinding te leggen met onder andere de Public Cloud van 
Microsoft (Azure) en Amazon (AWS), waardoor het mogelijk 
is om via een lage latency verbinding verkeer uit te wisselen 
tussen de IaaS omgeving bij Uniserver en bijvoorbeeld een SQL-
omgeving in de Azure (public) cloud.

CO-LOCATIE
Met Co-locatie van Uniserver kunt u de eigen hardware ‘co-
located’ onderbrengen in de racks van Uniserver. Deze hardware 
kan transparant in exclusief toegewezen VLAN’s communiceren 
met andere dienstonderdelen binnen het Uniserver netwerk. 
Ideaal te combineren met Uniserver IaaS.
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