Hosting bij Four Digits
Platform
Four Digits biedt hosting aan voor haar klanten op een eigen serverplatform. Dit platform is
gebaseerd op Ubuntu Linux, en is ondergebracht bij BIT te Ede (www.bit.nl). BIT is sinds 1996
actief en heeft directe verbindingen (peerings) met alle grote Internet Exchanges in Nederland
en daar buiten. BIT beschikt over twee fysiek gescheiden datacenters. Four Digits gebruikt er één
voor ons hosting platform en één voor onze backup faciliteiten.

Hosting
De Hosting opstelling van Four Digits bestaat uit een three-tier opstelling:

•

een webserver / loadbalancer / cacheserver. Op het moment gebruiken wij:

◦
◦
◦
•
•

Webserver (Nginx)
(optioneel) Caching proxy (Varnish)
Load balancer (HAProxy)

een aantal applicatie frontend servers (Zope)
een applicatie backend (Zeoserver/ZODB)

Redundantie
Onze webserver en applicatie backend draaien binnen een cluster van servers die elkaars taken
automatisch overnemen wanneer een server om welke reden dan ook niet meer functioneert.
Deze opstelling biedt ons de mogelijkheid om in het geval van nieuwe software deze per frontend
stuk voor stuk te upgraden waardoor er geen downtime is van de website.

Schaalbaarheid
Deze opstelling is volledig schaalbaar waardoor Four Digits gemakkelijk capaciteit kan uitbreiden
door extra frontend servers te plaatsen.

Backups
Van al onze sites worden dagelijks backups gemaakt. Er worden 7 van deze “dagelijkse” backups
bewaard. Voorts worden er 3 wekelijkse backups en 3 maandelijkse backups bewaard. Het
terugplaatsen van een backup valt niet onder het hostingcontract, hiervoor kan een SLA worden
afgesloten.

Pakketten
Four Digits biedt drie hostingpaketten aan : “Standaard”, “Professional” en “Dedicated”. De
pakketten “Professional” en “Dedicated” zijn uitbreidbaar met opties voor zowel dataverkeer als
dataopslag. Bij overschrijding van het “Standaard” pakket wordt er automatisch geupgrade naar
het “Professional” pakket.
Het “Dedicated” pakket bevat 2 dedicated applicatie frontend servers, zodat alle processorkracht
van de server voor uw site wordt gebruikt.
Alle hostingpakketten zijn inclusief dagelijkse backup, serverbeheer en statistieken.
Pakket

Standaard

Professional

Dedicated

Opslagruimte

1 GB

2 GB

2GB

Dataverkeer per maand

5 GB

10 GB

10 GB

Prijs per maand

€ 50,-

€ 90,-

€ 500,-

Opties
Opties voor dataverkeer pakket Professional/Dedicated in GB per maand :
Dataverkeer
Meerprijs per maand

1 GB verkeer

10 GB verkeer

100 GB verkeer

€ 10,-

€ 90,-

€ 800,-

Opties voor dataopslag pakket Professional/Dedicated in GB per maand :
Dataopslag
Meerprijs per maand

1 GB opslag

10 GB opslag

100 GB opslag

€ 20,-

€ 100,-

€ 200,-

Mocht het dataverkeer of dataopslag van een gekozen optie binnen een volgende optie vallen dan
wordt het hostingpakket automatisch opgewaardeerd.

Domeinregistratie
Alle domeinnamen registreren wij via onze partner TransIP.
Domein

Kosten per jaar

.nl

€ 25,-

.com / .org / .net / .eu

€ 35,-

.be / .de / .info / .biz

€ 35,-

.co.uk

€ 40,-

.fr

€ 40,-

.nu

€ 95,-

Domeinnamen die niet genoemd zijn kunnen op aanvraag worden geregistreerd.

Geldigheid
Deze prijsopgave is geldig tot 1 januari 2016. Alle prijzen genoemd in deze prijsopgave zijn
exclusief 21% BTW.

