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EEN GOEDE HOSTINGPARTIJ VINDEN
Het vinden van een nieuwe hostingpartij kan erg frustrerend zijn.
Online lees je goede én slechte reviews. Misschien heb je onvoldoende
technische kennis om te bepalen of de hostingpartij biedt wat jij nodig
hebt voor jouw online business. En eigenlijk weet je niet precies waar
je nou voor betaalt. Het kost je veel tijd om uit te zoeken wie de beste
hostingprovider is, maar veel wijzer ben je niet geworden van al die
informatie.

Vandaar deze checklist.

ZOEK JE EEN HOSTINGPARTIJ DIE GOED PAST BIJ JOUW BUSINESS EN AMBITIES,
STEL JEZELF DAN DE VOLGENDE VRAGEN:
Hoe lang bestaat de hostingprovider al?
Niks mis met jonge honden, maar als jij je online business serieus neemt is het wel zo prettig om te werken met doorgewinterde techneuten die niet voor
één gat te vangen zijn.
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hostingpartij B

hostingpartij C

Cacholong is opgericht in 2008. De medewerkers van
Cacholong zijn gepokt en gemazeld als het gaat om
software, besturingssystemen en informatica.

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Wie beheert de servers?
Er zijn veel partijen die zich voordoen als hostingprovider en managed hosting aanbieden, terwijl ze feitelijk de hosting inkopen. Of gebruik maken van
gestandaardiseerde systemen, maar geen gedegen kennis van zaken hebben. Stel dat je website op zwart gaat, dan kan deze wederverkoper niets anders
doen dan een melding maken bij de echte provider. Terwijl het toch veel prettiger is om iemand aan de lijn te krijgen die zelf aan de knoppen draait. Nietwaar?
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hostingpartij B

Cacholong biedt Managed Hosting. De IT-specialisten
Jouw aantekeningen…
werken non-stop aan het optimaliseren en beveiligen
van de hostingplatforms en servers. Cacholong heeft alle
apparatuur in eigen beheer.

hostingpartij C
Jouw aantekeningen…

Wat is bij de prijs inbegrepen?
Controleer goed wat bij de prijs is inbegrepen. In veel gevallen is het zo dat wie weinig betaalt voor hosting, veel betaalt voor ondersteuning en kleine
aanpassingen. Check vooraf altijd de kleine lettertjes!
Cacholong
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hostingpartij C

Cacholong heeft verschillende hostingpakketten
samengesteld. Support en het maken van back-ups is
altijd bij de prijs inbegrepen.

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Bij het kleinste pakket (Brons) hoort 2GB opslagruimte,
10GB dataverkeer, 20 emailboxen o.b.v. normaal
gebruik, onbeperkt aantal email-aliassen, 2 MySQL
databases, een ssl-certificaat en een domeinnaam.
Meer nodig? Kan! Of kies hosting op maat.

Worden er back-ups gemaakt?
Veel ondernemers laten geen back-ups maken van hun online business. Of ze denken dat de hostingprovider back-ups maakt, terwijl er in werkelijkheid
iets anders gebeurt. Websitebouwers en hostingproviders leggen het woord ‘back-up’ vaak anders uit dan een ondernemer. Het is handig om te weten
wat een echte back-up* is, waarmee je data- en omzetverlies voorkomt. (*https://www.cacholong.nl/blog/websitebeheer/ondernemers-online-business-back-ups/)
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hostingpartij B

hostingpartij C

Cacholong zorgt ervoor dat er altijd een back-up
beschikbaar is. Elke 24 uur wordt er een back-up
gemaakt van alle data van jouw online business.
En de back-up wordt in no-time teruggeplaatst als
het nodig is.

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Hoeveel opslagcapaciteit heb je nodig?
Is je website een online visitekaartje of is je website een miljoenen-business? In het eerste geval heb je weinig opslagruimte nodig, in het tweede geval veel.
Maar wat als je business verder groeit? Kies altijd voor een hostingprovider die met je meegroeit.
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hostingpartij B

hostingpartij C

Groeit jouw online business? Dan groeit Cacholong met
je mee. Je stapt makkelijk over naar een ander pakket.
Liever een hostingpakket op maat? Kan ook!

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Hoeveel bezoekers trekt je website aan?
Wie honderden of zelfs duizenden bezoekers verwacht, heeft een hostingpakket nodig die dat aankan. Die ruimte kun je inkopen bij je hostingprovider,
maar wat gebeurt er als je website plotseling, bijvoorbeeld omdat je bedrijf in de media verschijnt, overbelast raakt? Kies vooral voor een hostingprovider die
altijd speelruimte overhoudt om piekbelasting op te vangen.
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hostingpartij B

hostingpartij C

Cacholong zorgt ervoor dat jouw online business altijd
up-and-running is. We houden voldoende speelruimte
over op onze servers. Zie je een piekbelasting
aankomen? Geef een seintje. Zorgen wij voor nog
meer ruimte!

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Wat moet je doen bij een storing?
Contact opnemen natuurlijk! De grote vraag is hoe je contact kunt opnemen. Via een contactformulier op de website, Live Chat of een onhandig ticketsysteem?
Of kun je gewoon bellen, ongeacht het tijdstip? Kies voor een partij die 24/7 bereikbaar is (en dag en nacht de telefoon opneemt).
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hostingpartij B

hostingpartij C

Cacholong is 7 dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar. Per e-mail, contactformulier én telefoon.
We hebben zelfs een speciaal storingsnummer.

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Hoeveel tijd wil jij besteden aan alles wat met hosting te maken heeft?
Waarschijnlijk zo min mogelijk. Je wilt het liefst geen tijd en energie verspillen aan bijzaken en je focussen op jouw corebusiness.
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hostingpartij B

hostingpartij C

Jij kunt doen waar je goed in bent, omdat de
IT-specialisten van Cacholong doen waar zij goed in
zijn. Problemen lossen we zo snel mogelijk op.
Vaak nog voordat jij in de gaten hebt, dat er wat aan
de hand was.

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

We helpen je ook met het migreren van websites, het
installeren van SSL-certificaten en het optimaliseren
van je WordPress-website.

Hoe belangrijk zijn veiligheid en privacy?
Een datalek, een cyberaanval of een gat in de beveiliging van jouw website, webshop of software. Je moet er niet aan denken! Als veiligheid en privacy de
hoogste prioriteit hebben, dan wil je de hosting het liefst uitbesteden aan een partij die continu de servers beheert en beveiligt.
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Cacholong snapt dat de data die jij verzamelt goud
waard zijn. Daarom beveiligen en beschermen we jouw
gegevens. En we maken elke 24 uur een back-up.
Just in case.

Jouw aantekeningen…

Jouw aantekeningen…

Cacholong maakt Virtual Private Servers (VPS) extra
veilig door het geheime wapen Grsecurity® in te zetten.
Deze diepgaande integratie in het besturingssysteem
zorgt voor extra bescherming. Cacholong is de enige
hostingprovider in Nederland die Grsecurity® aanbiedt.
En de AVG en GDPR?
Zijn we klaar voor. Altijd al geweest.
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MAAK NU JE TOP 3
EN NEEM CONTACT OP MET
JOUW NUMMER 1!

BETROUWBARE PARTNER
Je neemt je online business serieus. Je staat voor kwaliteit. Je voegt daad
bij woord. Dan wil je samenwerken met een partner die uit hetzelfde
hout gesneden is. Die is er: Cacholong!

Waarom Cacholong
Cacholong is specialist in managed hosting en serverbeheer.
Bij alles wat we doen staat voorop dat jouw website, applicatie of online
winkel maximaal presteert. Zodat jij kunt doen waar jij goed in bent.
We houden ons aan gemaakte afspraken.
Beloofd is beloofd.

VOOR WIE
BEN JIJ EEN ONLINE EXPERT OF
EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMER?
LET’S WORK TOGETHER!

Cacholong is er voor online experts en MKB’ers die hun
online business serieus nemen. Voor professionals die
geen tijd en energie willen besteden aan bijzaken.
Voor ondernemers die zich willen focussen op hun
corebusiness.

Online Uitdaging
Sta je voor een online uitdaging en wil je graag
snel een advies waar je iets aan hebt?
085 – 877 18 46
info@cacholong.nl
Ga naar www.cacholong.nl/contact en stuur ons een bericht.
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