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About LibraCloud?

• LibraCloud is opgericht door ervaren IT Consultants

• De betekenis van Libra: balans, weegschaal, munt

• We kennen de noden en tekortkomingen in de markt

• Pay less Get more

• Vraag een gratis audit aan via www.itconsultant.expert

• Professioneel advies daar staan we voor
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Waarom kiezen voor LibraCloud?

• Power Cloud oplossingen op maat van uw bedrijf

• Maximale beschikbaarheid

• Hoogkwalitatieve hardware & security infrastructuur

• Uw server in het Libra Datacenter met de beste prijs garantie!

• Durf uw IT in vraag te stellen en offertes / facturen te vergelijken

• Het redundant Libra Datacenter bevindt zich in België

• Bezoek onze website voor meer informatie: www.libracloud.be
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Datacenter vs Server in eigen bedrijf?

• De beste prijs & service garantie op Libra servers in het Libra Datacenter ( groothandelprijzen + 5 jaar garantie )

• Geen investering benodigd in serverruimtes / UPS / geen Airco / geen stof / geen onderhoud / …  -> veel minder elektriciteitsverbruik

• Geen investering nodig in backup en standby hardware infrastructuur

• In het Libra Datacenter is alles redundant opgesteld / beveiligd tegen brand / inbraak / stroomuitval / gegarandeerde connectiviteit

• Beperk uw downtime tot een absoluut minimum

• 250GB backup opslagruimte inbegrepen -> 0,10 € / extra GB

• Mocht uw server in het Libra Datacenter crashen dan komt uw omgeving live op onze standby servers zonder meerkost

• Monitoring, uitbreidingen en vervanging defecte server hardware inbegrepen

• Hoogkwalitatieve hardware & security infrastructuur

• U kan werken met goedkope werkstations want de kracht zit in de cloud
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Yes We Can!

Indien gewenst…

• Doen we een vrijblijvende audit, zodat u weet waar u staat en wat de mogelijkheden zijn

• Werken we graag samen met uw huidige IT manager en/of IT partner

• Zetten we een demo omgeving op waarop u kan testen
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Shared Private Cloud

• Ideaal voor 1-2-3-4-5 gebruikers

• Geen grote up-front investering: u dient geen 
server aan te kopen, je deelt volledig 
afgeschermd de “ power “ van de server met 
verschillende kleine ondernemingen

• Hyper-V virtualiser wordt steeds beheerd door 
LibraCloud

• Altijd up-to-date

• Ideale instap voor de kleine onderneming

• Werk vanop eender welke locatie

Dedicated Power Cloud

• Uw kmo in de cloud / Libra Datacenter / ideaal vanaf 3 gebruikers

• Eigen server in het Libra Datacenter gecombineerd met Microsoft 365, 
de “ power “ van de server wordt volledig toegekend aan uw IT 
omgeving = beste performantie

• Up-front investering of spreiden via leasing

• Uw eigen IT omgeving, de Hyper-V virtualiser kan beheerd worden door 
LibraCloud, uw IT partner en/of uw IT manager

• Tal van maatwerk mogelijkheden volgens uw noden

• Server hardware aanpassingen,herstellingen en monitoring inbegrepen

• 5 jaar server hardware garantie

• 250GB backup ruimte inbegrepen -> 0,10 € / extra GB



Shared Private Cloud
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Shared Private Cloud
Microsoft 365

• Word, Excel, Outlook, Powerpoint, 
Onenote, Access
desktop apps (5 activaties per user)

• Onedrive for Business 1TB/user

• E-mail met ATP
→ Advanced Threat Protection

Optie: 
Azure File Share
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Microsoft 365 Backup

• E-mail met 7 jaar retentie

• Sharepoint Online en 
Onedrive met 1 jaar retentie



Shared Private Cloud
Uw eigen virtual desktop

+

+

• Virtueel bureaublad in de cloud

• Elke medewerker kan vanaf iedere locatie en ieder apparaat 
inloggen op zijn eigen bureaublad met zijn vertrouwde data, 
e-mails, applicaties, …
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Shared Private Cloud

Voordelen

• Extra veilig inloggen via een VPN verbinding op de Windows Virtual Desktop.

• Users kunnen optioneel 2FA gebruiken om aan te melden.

• We kunnen we eveneens conditional access configureren.  Dit houdt in dat de gebruiker pas 
toegang krijgt tot bepaalde resources als aan bepaalde condities voldaan is, zoals bijvoorbeeld:

- Antivirus in orde
- Updates bijgewerkt
- Bitlocker ingeschakeld
- Minimum OS versie
- Locatie (geo blocking, landen blokkeren)
- …
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Shared Private Cloud

Server specificaties ( vCPU, vRAM)
Premium SSD 256 GB

Voorbeeld:
voor 1-2-3-4-5 users (excl. opties & setup):

Enduserprijs:
Microsoft 365 + Solarwinds backup
Bitdefender
Datacenter hosting + 250 GB backup
Vanaf 50 € per user per maand*
* Prijs afhankelijk van de noden van de klant

Opties:
Werk in regie
Extra disk space 0,10 € / GB

2 FA authenticatie                     
Extra backup space 0,10 € / GB

1 tot 5 users

Inbegrepen services

250 GB backup + recovery op standby servers*** 
Opvolgen backup rapporten
Terugplaatsen backups
Hardware monitoring + replacement
HyperV host monitoring en beheer ***
Licentiebeheer

Éénmalige setup kost HyperV host + client basis 

*** Hyper-V virtualiser wordt volledig beheerd door LibraCloud
*** De Hyper-V clients kunnen volledig beheerd worden door

een externe IT manager of IT partner
*** Optie om backups volledig ramsomware veilig offsite te

bewaren
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Dedicated Power Cloud
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Private Cloud 

+

+

• Eigen dedicated server, in het Libra Datacenter geplaatst

• Eénmalige aankoop, of maandelijks via leasing

• Server specifiek voor 1 eindklant
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Private Cloud 

Dedicated Servers in ons eigen datacenter !
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• U krijgt als klant server groothandel prijzen waardoor wij u garanderen dat u steeds de beste prijs krijgt

• Veel van onze IT Consultant klanten denken dat ze op een dedicated server werken maar in werkelijkheid werken 
ze op een shared omgeving ( vb “ kmo in de cloud “) maar betalen ze voor een dedicated omgeving. Weet u 
waarop u werkt? Wij kunnen het voor u nagaan. Gratis en voor niets.

• Indien u kiest voor de hoogkwalitatieve LibraCloud servers gehost in het Libra Datacenter, kunnen wij u 
gegarandeerd de beste service garanderen naar server uitbreidingen, herstellingen en monitoring ( 24/7 ) toe

• Doordat we alle hardware zelf monitoren kunnen we zeer snel en pro actief te werk gaan

• Indien er samengewerkt wordt met uw IT partner of IT manager, worden deze ontlast van deze taken en kunnen 
ze zich focussen op de core van hun taken namelijk het netwerk beheer



Private Cloud 

Configuratie server (alles op maat wijzigbaar!)

• Windows Server 2019 Standard licentie

• Hyper-V virtualiser met volgende virtuele machines:

- VM: firewall virtual appliance

- VM: Active Directory domeincontroller (Windows Server 2019 installatie)

- VM: Remote Desktop Server (Windows Server 2019 installatie)

• Steeds met standaard 5 jaar hardware garantie

- E-mail in Exchange Online
(incl. ATP!), geconfigureerd in
Outlook binnen RDP profielen
met lokale cache

- Data: keuze:  lokaal op de server, 
of via Sharepoint Online

- Desktop apps (Word, Excel,…) zijn 
te gebruiken onder Remote Desktop 
Services, plus nog 4 activaties over 
per user

- Ook Teams is beschikbaar
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Private Cloud

3 voorbeeld versies:

Private Cloud S   3 tot 10 users

Private Cloud L 10 tot 30 users

Private Cloud XL 20 tot 50 users

• Opgelet:  indicatie aantal users is tevens afhankelijk van belasting, gebruikte applicaties, …
• Alle versies zijn op maat aanpasbaar!
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Private Cloud S

5 users: Kostprijs per user per maand: vanaf 60 €

10 users: Kostprijs per user per maand: vanaf 40 €

Voorbeeld voor 5 / 10 users, server + licenties op 5 jaar
Incl. kost datacenter, excl. opties & setup:

Server in het Libra Datacenter
• Xeon CPU met hoge kloksnelheid
• 32 GB RAM / 48 GB RAM
• 4 drive bays uitbreidbaar naar 8
• 2 x Datacenter SSD 960 GB

(RAID 1 = 960 GB opslag)
• Windows Server 2019 + user CALs + RDS CALs
• 5 jaar server hardware garantie

3 tot 10 users

Microsoft 365 Business Premium
Backup Microsoft 365
Bitdefender Anti Virus

Colocatiekost datacenter 1U
Plaatsen server in rack + connectiviteit
Server hardware monitoring en herstellingen
Backup en standby server

Windows Server 2019 User Cal OEM
per user / éénmalige aankoop

Windows Server 2019 RDS Cal OEM
per user / éénmalige aankoop

250 GB backup ruimte gratis inbegrepen                0,10 € / extra GB

Installatie HYPER-V virtualiser + basis DC en TS

Opties:
Extra werk in regie
2 FA authenticatie                    
Backups die volledig offsite gaan = ransomware proof
Extra server hardware benodigdheden op maat van de klant

* Dit is een voorbeeld, een correcte offerte op maat kan pas
gegeven worden na een audit.



Private Cloud L

10 users: Kostprijs per user per maand: vanaf 45€

30 users: Kostprijs per user per maand: vanaf 30 €

Voorbeeld voor 10 & 30 users, server + licenties op 5 jaar
Incl. kost datacenter, excl. opties & setup:

Server in het Libra Datacenter
• Xeon CPU met hoge kloksnelheid 
• 48 GB RAM / 64 GB RAM
• 8 drive bays
• 5x Datacenter SSD 2 TB

(RAID 10 + hot-spare = 4 TB opslag)
• Windows Server 2019 + user CALs + RDS CALs

• 5 jaar server hardware garantie

10 tot 30 users

Microsoft 365 Business Premium
Backup Microsoft 365
Bitdefender Anti Virus

Colocatiekost datacenter 1U
Plaatsen server in rack + connectiviteit
Server hardware monitoring en herstellingen
Backup en standby server

Windows Server 2019 User Cal OEM
per user / éénmalige aankoop

Windows Server 2019 RDS Cal OEM
per user / éénmalige aankoop

250 GB backup ruimte gratis inbegrepen               0,10 € / extra GB

Installatie HYPER-V virtualiser + basis DC en TS

Opties:
Extra werk in regie
2 FA authenticatie     
Backups die volledig offsite gaan = ransomware proof
Extra server hardware benodigdheden op maat van de klant

* Dit is een voorbeeld, een correcte offerte op maat kan pas
gegeven worden na een audit.



Private Cloud XL

20 users: Kostprijs per user per maand: vanaf 36 € *

40 users: Kostprijs per user per maand: vanaf 30 € *

Voorbeeld voor 20 & 40 users, server + licenties op 5 jaar
Incl. kost datacenter, excl. opties & setup:

Server in het Libra Datacenter
• Xeon CPU met hoge kloksnelheid
• 64 GB RAM / 128 GB RAM
• 8 drive bays
• 5x Datacenter SSD 3,2 TB

(RAID 10 + hot-spare = 6,4 TB opslag)
• Windows Server 2019 + user CALs + RDS CALs

• 5 jaar server hardware garantie

20 tot 50 users

Microsoft 365 Business Premium
Backup Microsoft 365
Bitdefender Anti Virus

Colocatiekost datacenter 1U                                    
Plaatsen server in rack + connectiviteit
Server hardware monitoring en herstellingen
Backup en standby server

Windows Server 2019 User Cal OEM
per user / éénmalige aankoop

Windows Server 2019 RDS Cal OEM
per user / éénmalige aankoop

250 GB backup ruimte gratis inbegrepen               0,10 € / extra GB

Installatie HYPER-V virtualiser + basis DC en TS

Opties:
Extra werk in regie
2 FA authenticatie    
Backups die volledig offsite gaan = ransomware proof
Extra server hardware benodigdheden op maat van de klant

* Dit is een voorbeeld, een correcte offerte op maat kan pas
gegeven worden na een audit.



Private Cloud

Maatwerk is mogelijk op offertebasis:

• Server configuraties met andere specificaties

• High-availability opstellingen voor continuïteit bij 
ernstige hardware panne

• Storage systemen met storage OS

• …
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Voorwaarden leasing

• Enkel B2B – klant moet een BTW nummer hebben

• Minimum 500 €

• Ook softwarelicenties (Windows Server, CAL’s) en installatiekost zijn mogelijk, beiden gecombineerd kunnen deze 
30% van het totale investeringsbedrag dekken.

• Er geldt steeds een minimum bedrag van 500 EUR.

• Er geldt een éénmalige administratieve kost van 75 €. 

• Omtrent de kredietwaardigheid is het van belang dat zowel de reseller als de eindklant langer dan 
1 jaar bestaat en over een positief kredietrapport beschikt.

• De vermelde maandelijkse termijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Bij interesse kan een voorstel 
opgemaakt worden. 
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Contact

Contacteer ons vrijblijvend

• Vraag een gratis audit aan via www.libracloud.be of via 
www.itconsultant.expert

• Vraag een vrijblijvende offerte / factuur vergelijking 
aan via onze prijsvergelijker op www.libracloud.be

• E-mail: info@libracloud.be of info@itconsultant.expert

• Tel.: 051 47 04 52
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