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Introductie op hostingoplossingen

Betrouwbaarheid zonder omkijken. Dat is het doel! De hostingoplossingen zijn de laatste jaren in een rap tempo

veranderd. Geen wonder dat veel marketeers door de bomen het bos niet meer zien. Hieronder loodsen we je

in begrijpelijke taal door de mogelijkheden zodat je een goede afweging kunt maken. Heb jij of iemand anders

binnen de organisatie nog vragen, dan horen wij dat graag.

Wij bieden twee typen hostingoplossingen aan:

1. Lite Hosting

2. Business Hosting

Wat is het verschil?

We werken enkel met de beste partners om een stabiele en hoogwaardige dienstverlening te leveren. Daarom

maakt het voor de bereikbaarheid van de website niet uit of je voor Lite Hosting of Business Hosting kiest. Waar

zit het verschil dan wel?

Lite Hosting

‘De website moet online en

bereikbaar zijn’

Business Hosting

‘Snelheid, veiligheid, stabiliteit,

schaalbaarheid, privacy, compliance

- it all matters’

Welke waarde voegt Business Hosting toe voor jullie organisatie?

Business Hosting is in alle opzichten de betere oplossing*. Business Hosting is vanuit kostenperspectief een

totaal andere oplossing. De vraag is daarom: Welke waarde voegt Business Hosting toe voor jullie organisatie?

Wij adviseren je graag zodat jij de juiste afweging kunt maken.

* Voor sommige organisaties kan Business Hosting vanuit compliance verplicht zijn.

Keuzehulp

Voor onze organisatie is het belangrijk dat….. Business Hosting Lite Hosting

...onze hosting bijdraagt aan betere vindbaarheid in zoekmachines. + + + +

...de beveiliging van onze websites op orde is. + + + +

...onze website internationaal altijd bereikbaar is. + + + +

...we hoog scoren in de Google Page Speed test. + + + +

...we hoog scoren op de Nationaal Cyber Security Centrum richtlijnen. + + + +

...bezoekers onze website als snel ervaren. + + + +

...we controle hebben over, en beschermd zijn tegen, cyberaanvallen. + + + x

...we de richtlijnen volgen die gelden voor (semi-)overheidsinstanties. + + + x

Toelichting op de gebruikte definities lees je in de knowledge base.



Business Hosting

Business Hosting Custom

Type Managed, High-Performance & Availability solution. Next-Gen

Quad Core Compute-Optimized Shared VMs (C2)

Tot 40% sneller1

Aanbevolen door

Nederland digitaal veilig

Visits per maand (billable visits) 50.000

SSD opslag 20 GB

Bandbreedte per maand 100 GB

Inbegrepen add-ons SSL (LE), Staging, Multisite, GeoIP

Custom SSL-certificaat Nee, meerprijs

DNS beheer Ja (!) noodzakelijk om van alle functionaliteiten gebruik te maken

Performance Ja ProCache, Global CDN, Optimized Delivery, Smart Routing

Beveiliging Ja DNSSEC, Global Edge Security, WAF protection. TLS 1.3

Betrouwbaarheid Ja Global Anycast DNS, DDoS [attack mode]

Server monitoring Ja 24/7/365 uptime monitoring, SMS/E-mail alert

Software monitoring Ja Dagelijkse malware scan

Load balancing Vanaf 150.000+ bezoekers per maand - Prijs op aanvraag

Beschikbaarheid (uptime) 99,95%

Back-up & recovery Dagelijkse back-up voor disaster recovery

Locatie netwerk / datacenters Google GCP (NL/EU)

Kosten per maand € 375,- per maand

1 Our hosting partner is the first to adopt Google Cloud Platform’s newest infrastructure, the Compute-Optimized Virtual Machines (VM)
(C2). With these enhancements, this platform offers performance that is 40% faster than anyone in the industry. For the most demanding
websites, only WP Engine can provide the unrivaled speed, security, intelligence, expertise and award-winning global support to help
companies of all sizes win online with WordPress. 2manydots is a long-time Agency Partner of WP Engine.

Toelichting op de gebruikte definities lees je in de knowledge base.



Lite Hosting

Lite Hosting Basis Standaard

Type Managed Shared VPS

Business Hosting

Ideaal voor corporate
en high performance

websites.

Visits per maand (billable visits) 5.000 25.000

SSD opslag 2 GB 5 GB

Bandbreedte per maand 10 GB 50 GB

SSL-verbinding (LE) Ja Ja

Server-side caching Ja Ja

Website (SMS) monitoring 24/7/365 Nee Ja

Dagelijkse malware detectie Ja Ja

Beschikbaarheid (uptime) Best effort

E-mail aflevering Transactional, zonder DMARC/DKIM

Back-up & recovery Dagelijkse back-up voor disaster recovery

Locatie netwerk / datacenters Google GCP (NL/EU)

Kosten per jaar € 25,-

per maand

€ 50,-

per maand
|aanbevolen|

Zie overzicht

Toelichting op de gebruikte definities lees je in de knowledge base.



Hosting Add-ons

Supplementen Toelichting Prijs

Domeinnaam .nl - € 15,- per jaar

Domeinnaam .be / .com / .eu - € 22,50 per jaar

Domeinnaam overige extensies - Op aanvraag

Geoptimaliseerde e-mailbezorging (anti-spam) 1.000 e-mails € 4,- per maand

Content Delivery Network (CDN) |Lite only| - € 15,- per maand

Staging (test- en acceptatieomgeving) |Lite only| (!) noodzakelijk om van alle

functionaliteiten gebruik te

maken.

€ 20,- per maand

Multisite |Lite only| - € 15,- per maand

SSD opslag |Lite only| 5 GB extra € 15,- per maand

Visits per maand (billable visits) |Lite only| 5.000 extra € 10,- per maand

SSD opslag |Business only| 10 GB extra € 30,- per maand

Visits per maand (billable visits) |Business only| 50.000 extra € 100,- per maand

Smart routing |Business only| 50.000 visits € 50,- per maand

Optimized video streaming |Business only| 5.000 streams € 50,- per maand

Custom third-party SSL |Business only| Maatwerk € 250,- per maand

Werkgeheugen (shared) |Business only| 4 GB RAM € 500,- per maand

Toelichting op de gebruikte definities lees je in de knowledge base.


