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Hostingoplossingen

Voor de hosting van websites, webshops of internetapplicaties bestaan er veel verschillende mogelijkheden.  Deze 
oplossingen kunnen we schalen in drie verschillende categorieën: Shared Hosting, VPS Hosting, Dedicated Hosting.

Professional Hosting 

Béyonit schenkt veel aandacht aan het verzorgen van goede webhosting. Dit doen we met een reden. Omdat 
het online activeren van merken, websites, webshops en anders platformen onze core-business is moet de 
basis waarop de techniek wordt gebouwd snel, betrouwbaar en altijd online zijn. Op het web zijn er genoeg 
partijen die voor een zeer lage tariefstelling hosting aanbieden. Wanneer je webhosting echter professioneel 
aan wil pakken is dit niet goed genoeg. Deze hosts zetten vaak honderden websites op één server waarbij 
er geen controle is over de andere websites en serverconfiguratie wat de server traag maakt. Deze laaste 
factor ‘laadtijd’ is erg belangrijk bij het hosten van websites. Allereerst is het voor elke gebruiker prettig om 
een website te bezoeken de snel laadt. Ten tweede hebben ook zoekmachines zoals Google dit liever. Google 
houdt van elke website de zogeheten ‘pagespeed’ bij. Dit is de snelheid waarmee de website inlaadt. Hoe 
sneller de laadtijd, des te beter Google je website beoordeeld, wat de positie in de zoekresultaten uiteraard 
ten goede komt. Béyonit ontzorgd op dit gebied en gerandeerd voor al haar producties de optimale controle, 
online zekerheid en snelheid.

Shared Hosting (Kleine en middelgrote websites)
De meest gebruikte vorm van webhosting is shared hosting. ‘Sharen’ wat vrij vertaald ‘delen’ betekent, komt 
erop neer dat je de server deelt met andere klanten van Béyonit. Elke klant heeft zijn eigen domeinnaam maar 
op één zelfde server. Dit levert schaalvoordeel en maakt deze vorm van hosting tot de goedkoopste oplossing. 
Daarnaast is het bij shared hosting mogelijk om het onderhoud voor alle klanten tegelijkertijd uitvoeren, wat niet 
alleen voor ons maar ook voor jouw voordelig is. Shared hosting is voornamelijk geschikt voor organisaties die de 
flexibiliteit van een virtual server of de prestaties van de dedicated server niet nodig hebben. Dit kunnen kleine tot 
middelgrote websites zijn maar ook blogs. Shared hosting is minder geschikt voor websites met veel bezoekers, 
deze hebben vaak meer capaciteit nodig. 

VPS-Hosting (Middelgrote tot grote bedrijfskritische producties)
VPS is een afkorting voor Virtual Private Server. Een VPS-server is een fysieke server, die weer wordt opgedeeld in 
kleinere virtuele servers. Het voordeel van een VPS-systeem is, dat deze handig te beheren is en werkt daardoor 
kostenbesparend. Dit komt omdat er maar een klein gedeelte van de server wordt gehuurd. Het is dan ook een 
zeer goede keus als je kosten wilt besparen. Er wordt bespaart op uitgaven voor de aanschaf van een eigen server 
maar tegelijkertijd biedt een VPS-server dezelfde mogelijkheden als een geheel eigen server. Een ander groot 
voordeel van een VPS-server is dat deze de mogelijkheid biedt om verschillende websites op dezelfde server 
gescheiden van elkaar te laten draaien. Heb je een website die hogere eisen stelt? Dan is een dedicated server 
een aanrader.

Dedicated Hosting (Omvangrijke bedrijfskritische websites en applicaties)
Bij dedicated hosting word er een eigen server geconfigureerd voor één specifieke productie of meerdere 
producties waarbij er de volledige controle is. Het inrichten van een dedicated hosting-omgeving bij Béyonit 
biedt volledige flexibiliteit en is een uitstekende tussenvorm tussen het zelf aanschaffen en beheren van een 
bedrijfsserver. Bedrijven die liever zelf de volledige controle, betrouwbaarheid en flexibiliteit willen hebben 
kunnen besluiten om zelf een bedrijfsserver op te zetten. Vaak is dit een diepte investering aangezien men een 
dure server moet kopen, hiervoor fysieke bedrijfsruimte moet hebben, personeel moet hebben die de servers 
kunnen beheren en meer. Een uitstekende tussenoplossing is Dedicated Hosting van Béyonit. Je huurt hiermee je 
eigen server zonder veel rompslomp zoals beheerkosten, aanschafkosten, kosten voor personeel etc.



Cases

Met een team met meer dan 25 jaar hostingervaring, verzorgt Béyonit voor een groot aantal bedrijven de 
webhosting. Door technieken en hardware in huis als loadbalancing, noodaggregaten, koelingssytemen, dubbele 
glasvezelverbindingen en zogeheten ‘peak-alerts’ durven we onze klanten altijd de snelheid, veiligheid en 
betrouwbaarheid garanderen die nodig is. Een aantal van deze klanten zijn:

* Genoemde bedragen zijn excl. BTW      *Exclusief domeinregistratie of SSL-certificaat      * Shared-hosting-pakketten worden jaarlijks vooraf gefactuureerd 

LG Electronics Benelux B.V
Béyonit host voor LG Electronics actiematige websites ten behoeve van; cashbackacties, funback-
acties en andere promoties. De uitdaging hierbij schuilt in het snel opzetten en configureren van 
een veilig en solide platform wat veel verkeer in een korte tijd aan kan en snelheid kan blijven 
waarborgen indien er piekvorming optreedt. Dit ondanks de grote hoeveelheid dataverkeer.
 
HTC Nederland
Voor HTC Nederland worden promotionele acties in de Benelux en corporate webshop bij 
Béyonit ondergebracht. Schaalbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid zijn hierbij wederom de 
belangrijkste uitgangspunten. Béyonit wordt bijgeschakeld voor advies, beheer en monitoring. 
Standaard worden deze producties 24/7 gecontroleerd en gemonitord.

Mazda Motor Nederland
Alle aanvragen voor brochures, proefritten en offertes worden door Béyonit gemanaged en 
gehost. Tienduizenden leads worden maandelijks ingezonden, uitgezet in het dealerkanaal en 
verwerkt richting de klant. Het platform wat hiervoor is geconfigureerd, is opgezet aan de hand 
van de nieuwste technieken die vandaag de dag te krijgen zijn op hostinggebied.

BASIC PREMIUM BUSINESS ENTERPRISE

Protocol Shared Shared VPS Dedicated

Schijfruimte 10.000 MB 15.000 MB 25.000 MB 60.000 MB

Dataverkeer 20 GB 50 GB 75 GB 125 GB

Domeinen 10 25 50 onbeperkt

Subdomeinen onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt

24/7 Monitoring V V V V

E-mailadressen onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt

SSL-ondersteuning V V V V

Spamfilters V V V V

Contractduur 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Opstartkosten geen geen geen geen

 Vanaf € 25,- p.m. € 45,- p.m. € 195,- p.m. € 550,- p.m.

Hostingpakketten

Doordat we standaardpakketten voor webhosting hebben samengesteld kunnen we een duidelijk overzicht 
bieden van ons aanbod. Hiermee proberen we de keuze voor een geschikte hostingoplossing dat is afgestemd op 
jouw behoeftes zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij zorgen er altijd voor dat de veiligheid en prestatie van elke 
individuele website optimaal is.
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