
Infobrochure Sio Hosting VPS 

Sio Hosting Xen VPS

Een Virtual Private Server (VPS, ook wel Virtual Dedicated 
Server of VDS genoemd) is een methode om een fysieke 
server te verdelen in verscheidene virtuele servers 
(virtualisatie), zodanig dat elk van deze servers zich gedraagt 
als een aparte fysieke server. Zij kunnen elk zelfstandig een 
operating system draaien en afzonderlijk worden herstart.

Een VPS is een flexibel, veilig en goedkoop alternatief voor een eigen Linux 
of Windows server. U krijgt de volledige (root) beschikking over een volledig
afgescheiden gedeelte van onze zware servers. 

Xen paravirtualisatie

Virtualisatie is een techniek waarbij een server wordt opgedeeld in 
onafhankelijk van elkaar functionerende Virtual Private Servers (VPS), 
zodanig dat elke VPS alle eigenschappen van een fysieke server heeft : 
eigen harddisk, netwerk toegang, besturingssysteem, root-toegang ... 

Bij Xen paravirtualisatie worden bovendien ook het geheugen (RAM) en de 
processor (CPU) op deze manier gevirtualiseerd. Eén van de grote 
voordelen van deze (para)virtualisatie is dat zowel RAM, CPU als harddisk 
binnen minuten kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Op deze virtuele server kan vervolgens een besturingssysteem en andere 
software worden geïnstalleerd. 

Redenen om voor een VPS te kiezen

l Eigen server omgeving  - met root-toegang en volledig afgescheiden 
van anderen. 

l Goedkoop  - u betaalt niet voor het gedeelte van de server dat u niet 
nodig heeft. 

l Schaalbaar  - voeg binnen minuten RAM, CPU of Harddisk aan uw VPS 
toe. 

Wij richten uw Xen VPS voor u in en installeren en updaten alle software die 
u nodig heeft. U kunt hierbij kiezen uit alle populaire controlepanelen : 
cPanel, Plesk en DirectAdmin.

Prijzen

Linux RAM HDD Traffic Prijs/m

VPS 1 128 MB 10 GB 100 GB € 10.95

VPS 2 256 MB 20 GB 200 GB € 19.95

VPS 3 512 MB 40 GB 400 GB € 34.95

VPS 4 1024 MB 80 GB 800 GB € 64.95

VPS 5 2048 MB 160 GB 1600 GB € 119.95

VPS 6 3072 MB 240 GB 2400 GB € 174.95

Windows RAM HDD Traffic Prijs/m

VPS 1 512 MB 40 GB 400 GB € 39.95

VPS 2 1024 MB 40 GB 400 GB € 55.95

VPS 3 1024 MB 80 GB 800 GB € 74.95

VPS 4 2048 MB 80 GB 800 GB € 104.95

VPS 5 2048 MB 160 GB 1600 GB € 129.95

VPS 6 3072 MB 160 GB 1600 GB € 159.95

Waarom een VPS van Sio VPS?

l Normale prijzen  - met standaard een ruime hoeveelheid traffic, 
harddisk en CPU. Hiernaast zijn de prijzen van extra componenten 
laag. 

l Xen paravirtualisatie  - uw RAM, CPU en harddisk zijn echt van u 
en worden niet met anderen gedeeld. 

l Maandelijkse contracten  - al onze VPS-gerelateerde diensten 
kunnen maandelijks worden opgezegd. 

l Topklasse netwerk  - uw VPS draait veilig binnen een volledig 
redundante cluster-opstelling. Ons failover systeem herstart uw VPS 
automatisch op een andere server mochten er problemen zijn. 

l Verregaande service  - gedurende het opleveren en daarna  

l Test periode  - twee weken uw VPS zonder verplichtingen 
uitproberen. 

VPS Systeembeheer

Afhankelijk van de configuratie van uw VPS en de gewenste 
betrokkenheid kunt u kiezen uit de volgende twee serviceniveau's. 
Voor bijzondere situaties kunnen wij aparte afspraken maken. 

1. Standaard serviceniveau - inbegrepen in de prijs 

Dit is het basis serviceniveau. Wij zorgen er voor dat uw systeem naar 
tevredenheid wordt ingericht en voeren updates van de geïnstalleerde 
software uit. Hiernaast herstarten wij de VPS bij hardwareproblemen. 
Verder dienen wij u van advies en helpen u met vragen binnen de 
grenzen van de redelijkheid. 

Dit serviceniveau is ruimschoots voldoende als u uw Xen VPS voor een 
standaard opstelling gebruikt, bijvoorbeeld voor een zware website of 
het zelf aanbieden van hosting pakketten (hosting resellers). Ook als u 
zelf een server wil en kan beheren heeft u aan dit supportniveau 
genoeg. 

2. Serviceniveau 2 - € 49.95 / maand 

Serviceniveau 2 is bedoeld voor klanten die uitgebreide monitoring en 
systeembeheer functies willen uitbesteden. 

Dit serviceniveau omvat alle diensten inbegrepen in het standaard 
serviceniveau. Hiernaast zullen wij naar wens specifieke functies 
binnen de VPS monitoren, bijvoorbeeld de web- en mailserver, de 
database of een kritische website. Indien hiermee iets mis gaat zullen 
wij ingrijpen. 

Voor het ingrijpen bij noodgevallen en het verbeteren van de 
configuratie van uw systeem is bij dit serviceniveau 2 uur 
systeembeheer per maand inbegrepen. 

Uurtarieven

Onze kantooruren zijn van 9.00 tot 19.00 van maandag tot vrijdag 

Geplande activiteiten binnen kantooruren € 60/uur

Ongeplande activiteiten binnen kantooruren € 75/uur

Ongeplande activiteiten buiten kantooruren € 90 tot € 120/uur


