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InterDC
Datacenter

Het InterDC datacenter is gevestigd in Enschede en richt zich op de 
bedrijven in regio Oost Nederland. Ook kan het InterDC prima als 
uitwijk datacenter dienen. Het datacenter ligt namelijk 44 meter 
boven de zeespiegel. 
Het datacenter beschikt over 120m2 datavloer waarop 60 racks 
geplaatst kunnen worden. Het InterDC datacenter is onderdeel van 
de bedrijven InterRacks en IceHosting.

Security
Beveiliging staat voorop in ons datacenter. Ons datacenter is dan ook 
uitgerust met HD-camera's (720p) die zowel binnen als buiten alles in 
de gaten houden. Bovendien hebben we voor intelligente camera's 
gekozen die naast beeld ook beweging kunnen detecteren. Indien er 
ongewenste beweging gedetecteerd wordt kunnen de camera's direct 
alarm slaan (ook in het donker). 
Toegang gaat door middel van een aanmeldlijst en whitelist.

Datavloer & koeling
De racks zijn geplaatst op een 30cm verhoogde vloer. Onder de vloer 
zijn de internet- en stroomkabels netjes in kabelgoten verwerkt. 
Bovendien zorgt een verhoogde vloer voor een perfecte aanvoer van 
koude lucht door ventilatiepanelen voor de racks. 
De racks staan opgesteld in een 'hot & cold coridor' principe zodat er 
optimaal gekoeld kan worden.

Stroomvoorziening
Ieder rack beschikt standaard over één stroomfeed van 16 ampère met 
eigen zekering en kWh meter. Optioneel kunnen we een tweede 16 
ampère feed aansluiten. 
Iedere feed wordt bewaakt door een UPS van het merk APC. Mocht de 
stroom uitvallen kan deze gedurende 10 minuten uw servers nog van 
stroom voorzien. 
Bij fase 2 van het datacenter zullen we een noodaggregaat plaatsen. 

Specificaties
datacenter Enschede
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InterDC
Plattegrond datacenter Enschede

1u / 2u  / 3u / 4u colocatie
- Vanaf 100 GB dataverkeer
- 100 Mbit  of 1000 Mbit aansluiting
- IPv4 & IPv6 adressen
- 24/7 toegang
- APC remote power aansluiting

1/1 private racks
- Private 42u rack
- Max 10 ampère stroom per feed
  (1660 kWh/maand) 
- 1x of 2x 16 ampère feed
- 24/7 toegang

Dedicated servers
- Intel i3 / i5 / i7 of Xeon CPU series
- Single, Dual, Quad of DualQuad Core 
- 100 Mbit of 1000 Mbit aansluiting
- IPv4 en IPv6 adressen
- Managed server en SLA mogelijk

Internet toegang
- Vanaf 100 GB dataverkeer
- IPv4 & IPv6 adressen
- Redundant aansluiting
- 100 Mbit of 1000 Mbit aansluiting
- IP Transit (optie)

Webhosting & domeinregistratie
- Via onze partner www.icehosting.nl
- Vanaf 500 MB webruimte
- vanaf 5 GB dataverkeer
- .nl / .com / .net / .org / .eu / .be / .de / .co.uk

Remote hands
- Binnen 1 minuut bij uw server
- Technische engineers
- Tape wisseling
- Reboots

Plattegrond & Diensten

 De volgende diensten kunnen we leveren vanuit het InterDC datacenter:
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