
Breng veilige en op een SLA gebaseerde privé verbindingen tot stand 
tussen Amazon Web Services en uw IT-infrastructuur. Hierdoor ontstaat 
een betrouwbare verbinding met betere prestaties en bandbreedte die 
veiliger is dan een internetverbinding.  

Omdat de cloud een steeds belangrijker onderdeel van het IT-landschap is, moeten 
organisaties IT-stacks beheren bestaande uit lokale applicaties, cloudapplicaties, 
interne en uitbestede IT-diensten. Voor de meeste organisaties resulteert de 
keuze van de juiste verdelingsmethode voor specifieke activiteiten in een nieuwe 
netwerkarchitectuur. In deze toekomst van hybride IT, zullen bedrijven en 
serviceproviders aangesloten willen zijn op meerdere clouds - maar veel van hen 
willen het publieke internet met zijn gevaren voor prestaties en veiligheid mijden. 
Cloudproviders pakken dit toegangsprobleem steeds vaker aan met gesloten 
verbindingen.

MAAK VERBINDING MET AWS  
BIJ INTERXION
AWS Direct Connect

Over AWS Direct Connect

Met AWS Direct Connect is het 
eenvoudig om een dedicated 
netwerkverbinding van uw Interxion 
datacenter naar AWS tot stand 
te brengen. Met Direct Connect 
kunt u een privé verbinding tussen 
AWS en uw datacenter, kantoor 
of colocatieprovider tot stand 
brengen. In veel gevallen worden 
uw netwerkkosten daardoor lager, 
wordt de bandbreedtesnelheid 
hoger en levert dit een consistentere 
netwerkervaring op dan met 
internetverbindingen.
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Belangrijkste voordelen van AWS Direct Connect

Optimaliseer uw netwerk 

U kunt kiezen welke applicaties gebruikmaken van deze verbinding en hoe deze 
gegevens worden verzonden; dit kan resulteren in een consistentere netwerkervaring.

Privé verbinding maken met AWS

AWS Direct Connect helpt u een privé verbinding tot stand te brengen van uw 
netwerk rechtstreeks naar uw Amazon VPC. Een privé verbinding maakt versleuteling 
overbodig, waardoor de latency tussen uw datacenter en uw Amazon VPC tot een 
minimum wordt beperkt.

Realiseren van hybride flexibiliteit

Een slecht netwerk kan veel van de voordelen van de cloud, waaronder flexibiliteit, 
tenietdoen. Met een privé verbinding naar AWS kunnen uw essentiële applicaties 
vlekkeloos draaien in de cloud met minimale downtime.

Toegang tot AWS Direct Connect

In deze tabel is te zien hoe we uw gecoloceerde datacenter met AWS Direct Connect 
verbinden. Cloud Connect is een 'one too many'-dienst en kan u verbinden met AWS 
en andere cloudserviceproviders.
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Optimaliseer uw hybride IT

Interxion is een AWS Technology 
Partner. Onze cloud-accessdiensten 
nemen de drempels tussen u en 
AWS weg. Met Cloud Connect 
kunt u gesloten, beveiligde, high-
performanceverbindingen bouwen 
en beheren via één interface. We 
verbinden u vanuit onze datacenters 
met Amazon Web Services. 

Het is een goed schaalbare, snelle en 
kostenefficiënte manier om hybride 
en multi-cloud IT-omgevingen te 
creëren en om voor het bedrijf 
cruciale zaken en latencygevoelige 
applicaties naar uw availability zone 
van Amazon te verplaatsen. 

Zodra u in een faciliteit van Interxion 
gecoloceerd bent, verbinden we 
uw router direct met AWS Direct 
Connect, waardoor bandbreedte en 
beschikbaarheid gegarandeerd zijn 
door een serviceniveau met  
vijf negens.

Voordelen van Cloud Connect

 ■ Veilig - vermijd het openbare internet en maak veilig verbinding met uw 
cloudprovider 

 ■ Betrouwbaar - zorg voor optimale prestaties met door een SLA ondersteunde 
connectiviteit en uptime

 ■ Snel - hoge bandbreedte, lage latency

 ■ Kostenefficiënt - verlaag de netwerkkosten met een enkele verbinding met 
meerdere clouds, zonder extra kosten voor dataverkeer

 ■ Eenvoudig in gebruik - beheer uw orders via ons Customer Portal

Voordelen van colocatie

 ■ Kostenbesparend - verlaag de kosten van het draaien van uw IT-infrastructuur 

 ■ Schaalbare ruimte, stroom en koeling - ons assortiment 
kerncolocatieproducten vormen de basis waarop wij uw IT-strategie bouwen

 ■ Security - al onze faciliteiten hebben standaard minimaal vijf lagen beveiliging

 ■ Toegang tot connectiviteitsproviders - als netwerkneutrale colocatieprovider 
bieden we toegang tot het grootste connectiviteitsaanbod in Europa, waardoor u 
een volledig redundant netwerk kunt bouwen

 ■ Directe toegang tot meerdere cloudserviceproviders - gebouwd voor 
uw hybride en multi-cloudomgeving met directe toegang tot de hyperscale-
cloudproviders
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Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN) is 
marktleider als leverancier van 
carrier- en cloudneutrale collocatie-
datacenterdiensten in Europa en 
bedient een groot aantal klanten 
via meer dan 50 datacenters in 
11 Europese landen. De uniform 
ontworpen, energiezuinige 
datacenters van Interxion bieden 
klanten uitgebreide beveiliging 
en uptime voor hun essentiële 
applicaties. Met meer dan 700 
connectiviteitsproviders, 21 Europese 
internet exchanges en de meeste 
marktleidende cloud- en digitale-
mediaplatforms in zijn branche, 
heeft Interxion connectiviteits-, 
cloud-, content- en financiële 
hubs gecreëerd die groeiende 
belangengemeenschappen van 
klanten bevorderen. Ga voor meer 
informatie naar  
www.interxion.com/nl

Datacenterdiensten  
binnen heel Europa

www.interxion.com/nl
salesnl@interxion.com
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