Fact Sheet

MAAK VERBINDING MET ORACLE
CLOUD INFRASTRUCTURE BIJ
INTERXION

Oracle Cloud Infrastructure FastConnect
Integreer de Oracle Cloud Infrastructure met Oracle Cloud
Infrastructure (OCI) FastConnect naadloos in uw hybride- of
multi-cloudomgeving.
OCI FastConnect biedt een veilige, dedicated verbinding tussen uw infrastructuur
en Oracle Cloud. Hiermee overwint u al uw eventuele zorgen met betrekking tot
beveiliging, latency en prestaties wanneer u moet vertrouwen op het openbare
internet. Met OCI FastConnect kunt u met een gerust hart uw Oracle-workloads
uitbreiden in een publiek cloudplatform dat hiervoor is ontwikkeld, zodat u in de
cloud kunt werken, hybride workloads kunt draaien en publieke cloudtoepassingen
sneller draaien.
In elk datacenter van Interxion kan via de Cloud Connect-dienst van Interxion snel en
eenvoudig verbinding worden gemaakt met OCI FastConnect.

Over Oracle Cloud Infrastructure
FastConnect
OCI FastConnect biedt rechtstreekste,
private, snelle verbindingen met een
consistente, voorspelbare prestatie
tussen uw bij Interxion datacenters
ondergebrachte infrastructuur en Oracle
Cloud Infrastructure.
Maak gebruik van Oracle Cloud
Infrastructure, geschikt voor de migratie
van traditionele, full-fidelity applicaties
zonder verandering van de architectuur
en voor het bouwen van cloudeigen
toepassingen met een superieure prijskwaliteitverhouding.

OCI FastConnect: belangrijkste voordelen
Door OCI FastConnect te gebruiken om uw infrastructuur te verbinden met Oracle Cloud
vermijdt u alle pijnpunten die worden geassocieerd met het verzenden van data via het
openbare internet.

OCI FastConnect: belangrijkste
functies
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Netwerkprestaties waarop u kunt vertrouwen

Eenvoudige connectiviteit en
snelle dienstverlening

Draait u toepassingen die geen latency van het netwerk accepteren, zoals toepassingen
die worden ondersteund door relationele databases? Met OCI FastConnect omzeilt u
de variabele prestaties en latencyproblemen van het openbare internet. U profiteert van
een verbinding met lage latency die fungeert als verlenging van uw eigen netwerk en die
consistente, voorspelbare prestaties biedt waar uw toepassingen op kunnen vertrouwen.

Dedicated manier om verbinding
te maken met Oracle Cloudinstances
Gebruik zonder meter

Geïntegreerde ondersteuning voor grote datavolumes

Poortsnelheid naar keuze,
passend bij uw praktijkcasussen
en de hoeveelheid data die u
elke maand van plan bent te
verzenden, waardoor u de juiste
balans kunt vinden tussen kosten
en overdrachtssnelheid

Omvatten uw bedrijfskritische toepassingen vaak overdrachten van grote datavolumes?
OCI FastConnect behoudt de overdrachtssnelheid tijdens bidirectionele dataoverdracht
van zware workloads. Hiermee vermijdt u de onvoorspelbaarheid die met internet wordt
geassocieerd en die kan zorgen dat de prestaties van toepassingen minder worden en
dat workloads niet kunnen worden voltooid.

Betere beveiliging voor al uw data

Standaard layer 2-verbinding om
het uitwisselen van data tussen
Oracle Cloud en uw netwerk te
beheren. Deze zoekt automatisch
de snelste route

Ziet u het verzenden van data via het openbare internet als veiligheidsrisico? OCI
FastConnect brengt een privéverbinding tussen uw infrastructuur en Oracle Cloud tot
stand die nooit met het openbare internet in aanraking komt. Dit neemt uw eventuele
zorgen over de veiligheid van het verzenden van gevoelige data via internet weg en zorgt
dat versleutelen van data niet nodig is.

Toegang tot OCI FastConnect via Cloud Connect
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Voordelen Interxion Cloud
Connect

Waarom Interxion en OCI FastConnect?
Met onze Cloud Connect-dienst heeft u eenvoudiger toegang tot OCI FastConnect
vanuit al onze 50 datacenters in 11 Europese markten. Cloud Connect is een layer
2 software-defined netwerk (SDN) die faciliteiten van Interxion met elkaar verbindt.
Hierdoor worden virtuele point-to-pointverbindingen van klantpoorten van Cloud
Connect naar OCI FastConnect bij Interxion Frankfurt (Duitsland) en andere geplande
locaties tot stand gebracht.
Als u al Cloud Connect-klant bent, kunt u zo snel als u wilt OCI FastConnectverbindingen bestellen. Voor nieuwe Cloud Connect-klanten brengen we binnen een
paar dagen een verbinding met de Cloud Connect-dienst tot stand om uw gebruik van
Oracle-toepassingen in de cloud te bespoedigen.
Met OCI FastConnect via Interxion Cloud Connect hebt u:
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Lage latency: de kortste weg naar een Oracle FastConnect-knooppunt
Volledige automatisering: Volledige API-integratie met Oracle FastConnect,
waardoor snelle circuituitrol gewaarborgd is
OCID-validatie: Verbeterde validatie om te waarborgen dat uw Oracle Clouddienst goed wordt ingesteld
Granulaire bandbreedte: Meer keuze met een verscheidenheid aan geschaalde
bandbreedtes, van 50Mb tot 10Gb
Link Aggregation Group (LAG): Verbeterd capaciteitsbeheer, waardoor altijd aan
uw bandbreedtevraag kan worden voldaan

Beschikbaarheid OCI FastConnect

Access OCI FastConnect in the following Interxion locations:
Amsterdam
Brussel
Kopenhagen
Dublin
Düsseldorf
Frankfurt
Londen

Madrid
Marseille
Parijs
Stockholm
Wenen
Zürich

OCI Oracle
FastConnect
Location

Eén verbinding. Maak rechtstreeks
verbinding met Oracle Cloud en
andere publieke clouds via één fysieke
verbinding met het Cloud Connectplatform in een willekeurig datacenter
van Interxion.
Veiligheid. Vermijd het openbare
internet en maak veilig verbinding
met Oracle Cloud en andere publieke
clouds.
Betrouwbaarheid. Zorg voor
optimale prestaties met door een SLA
ondersteunde connectiviteit en uptime.
Kostenefficiëntie. Verlaag de
netwerkkosten met een enkele
verbinding naar meerdere clouds.
Gebruiksgemak. Beheer uw orders en
wijzigingen via uw klantportaal.

Over Interxion
Interxion (NYSE: INXN) is een
toonaangevende leverancier van
carrier- en cloudneutrale colocatie
datacenterdiensten in Europa die
klanten vanuit 50 datacenters in
11 Europese landen bedient. De
uniform ontworpen, energie-efficiënte
datacenters van Interxion voorzien de
klant van een omvangrijke beveiliging
en uptime voor zijn kritische
toepassingen. Met meer dan 700
connectiviteitsproviders, 21 Europese
internet exchanges en de meeste
toonaangevende cloud- en digitale
mediaplatformen heeft Interxion
connectiviteits-, cloud-, contenten financiële hubs gecreëerd voor
groeiende klantgemeenschappen.
Meer informatie vindt u op
www.interxion.com
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Internationaal hoofdkantoor
Telefoon: +44 207 375 7070
Email: hq.info@interxion.com

Mede-oprichter: Uptime Institute EMEA chapter. Mede-oprichter: European Data Centre Association.
Beschermheer: European Internet Exchange Association. Lid: The Green Grid, actieve rol in Advisory Council
en Technical Committee. Deelnemer: EC Joint Research Centre on Sustainability. Lid: EuroCloud.

European Customer Service Centre (ECSC)
Gratis vanuit Europa: +800 00 999 222 / gratis vanuit de VS: 185 55 999 222
Email: customer.services@interxion.com

Interxion is compliant met de internationaal erkende ISO/IEC 27001 (537141) certificering voor Information
Security Management en ISO 22301 (BCMS 560099) voor Business Continuity Management in onze gehele
Europese operatie. © Copyright 2019 Interxion. PF-GEN-HQ-ORACLE-HQ-nl-1/19

