Over TransIP

Internetrevolutie
Stapels papierwerk invullen voor
het registreren van een domeinnaam.
Zo zag het hostinglandschap er in
2003 uit.

autonomie te bieden, zijn krachtige
online tools ontstaan die zowel de
beginnende als gevorderde internetgebruiker aanspreken.

Omslachtig? Dat vond Ali Niknam ook.
Hij richtte in dat jaar TransIP op om het
onpraktische hostinglandschap te verbeteren. Door complexe technieken te
vereenvoudigen en een grote mate van

In combinatie met de altijd aanwezige
innovatiedrang en actieve houding op
de feedback van klanten zorgt TransIP
ervoor dat iedereen zijn online ideeën
kan waarmaken.

Onderscheidende factoren
Technische innovatie
TransIP past in haar producten de
nieuwste technieken en trends toe.
Zo kunnen klanten onder meer rekenen
op razendsnelle SSD-schijven, gratis
automatische back-ups voor virtuele
servers, live migraties voor een maximale uptime en de recentste updates
van besturingssystemen.
Autonomie voor ontwikkelaars
Vergaande schaalbaarheid van hostingpakketten geven ontwikkelaars de
vrijheid om websites en servers
volledig naar wens in te richten.
Gebruiksgemak voor beginners
Door automatisering en het versimpelen van ingewikkelde procedures is het
beheren van domeinen en websites voor
beginners met 1 muisklik geregeld.
Krachtig controlepaneel
In het controlepaneel zijn afgenomen
diensten eenvoudig op elk gewenst

apparaat en realtime te beheren.
Eigen datacentrum in Nederland
De servers van TransIP staan in het
eigen datacentrum in Nederland. Hiermee wordt data veilig opgeslagen en
blijven persoonsgegevens gewaarborgd.
Duurzaam hosten
TransIP besteedt structureel aandacht
aan milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering. Het datacentrum is ISO
14001-gecertificeerd dankzij het gebruik
van 100% windenergie en haar eigen
ontwikkelde klimaatbeheersingssysteem.
Dit maakt het tot het energie-efficiëntste
datacentrum van Nederland.
Kwaliteitsstandaard
TransIP ontwikkelt innovatieve producen
en verfijnen daarnaast voortdurend de
eigen standaard. Met de ISO 9001-certificatie wordt ervoor gezorgd dat klanten
de kwaliteit krijgen die ze van TransIP
gewend zijn.

Tijdcapsule
2003

Start TransIP

2004

Introductie digitale handtekening in Nederland

2007

Bouw van eigen datacentrum in Amsterdam (The Datacenter Group)

2008

100.000 geregistreerde .nl-domeinnamen

2009

DNS.be Fastest Grower award & Grootste van Benelux

2010

FD Gazelle award + Deloitte Fast 50

2011

FD Gazelle award + Deloitte Fast 500
600.000 geregistreerde domeinnamen

2015

50.000 geregistreerde .be-domeinnamen
Lancering van gratis 1TB cloudopslagdienst STACK in Nederland
FD Gazelle award

2016

Registrar Award in de categorie .nl-registrar
1 miljoen geregistreerde domeinnamen
100.000 STACK-gebruikers in Nederland
FD Gazelle award

Contact
Voor persvragen of bedrijfsinformatie neem je contact
op met Frances Doderer.

Stuur een mail naar:
pers@transip.be of
bel +31 (0) 71 - 524 19 19.

