
En VPS er billigere end en Cloud Server, kraftigere end 

et webhotel og kan tilpasses med et hav af tilkøb.

Til dig, der kræver lidt 
mere af din server.

VPS
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Er du vokset ud af dit webhotel? Har du flere hjemmesider, du gerne vil 

samle på én server? Eller har du en app eller en webshop, der kræver lidt 

ekstra?

Så er en Virtual Private Server (VPS) måske den rette løsning for dig.

Hvilke løsninger er der?

Vi tilbyder fem VPS-pakker, som du kan bygge videre på.

Fælles for alle pakker er, at de:

• Kører på nye, lynhurtige og 100% rene SSD-diske

• Kommer med en oppetidsgaranti på 99,95%

• Hostes i vores ISO 27001-certificerede datacenter i Danmark

På næste side kan du se flere ligheder og forskelle på de enkelte VPS-pakker.

Virtual Private Server
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VPS
Entry

VPS
Basic

VPS
Standard

VPS
Professional

VPS
Business

Hypervisor VMware VMware VMware VMware VMware

RAM 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB

Storage Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal

Diskplads 20 GB SSD 40 GB SSD 100 GB SSD 150 GB SSD 240 GB SSD

vCPU (Cores) 1 2 2 4 6

Trafik pr. måned 50 GB 100 GB 200 GB 500 GB 1000 GB

Mulighed for IPv6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hardwareovervågning 24/7/365 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Operativsystem* LINUX LINUX / WINDOWS LINUX / WINDOWS LINUX / WINDOWS LINUX / WINDOWS

Daglig Backup ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lokal software firewall (Windows/iptables) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Serveradgang SSH SSH/RDP SSH/RDP SSH/RDP SSH/RDP

Eksterne IP-adresser 1 1 1 1 1

Antal samtidige Terminal-Sessioner (Windows)** - 2 2 2 2

* AlmaLinux OS eller Windows Server 2019
** Gælder kun til administration af servere



Pakkerne giver dig fuld 
administratoradgang via Remote 
Desktop (Windows) eller SSH 
(Linux).

Det betyder, at:

• Du kan administrere din VPS på nærmest samme måde, som 

hvis den stod lokalt (fx genstarte den)

• Du bestemmer selv, hvilke applikationer, programmer og 

services du vil installere

• Du kan udbygge din VPS med forskellige tilkøb, der passer til 

din forretning



Hvilke tilkøb kan jeg få?

Ekstra trafik Ekstra eksterne IP-adresser Ekstra storage (fx NFS eller Block Storage)

SSL-certifikat Ekstra RDS-licens (RDP – fjernskrivebord)SMS Alarm

Microsoft 365 Plesk (ubegrænset)Plesk (op til 10 domæner)

Telefonsupport 24/7/365

Håndter flere websites med Plesk

Plesk er til dig, der gerne vil håndtere flere websites (fx WordPress) fra én VPS, men mangler Windows- eller Linux-evnerne til selv at gøre det. Med Plesk kan du nemt 

styre flere websites fra ét kontrolpanel, som du kan tilpasse med mere end 100 forskellige Plesk Extensions.



Bygget til høj 
performance

Vi har designet VPS-platformen til at give dig den bedst mulige 

performance.

Derfor er platformen:

• Hosted i et ISO 27001-certificeret datacenter

• Virtualiseret med VMware

• Driftet på lynhurtige Dell PowerEdge-servere

• Baseret på Intel Skylake og 2,7GHz clock-frekvenser

• Konfigureret i RAID



Hvad er forskellen på en Cloud Server, en 
VPS og et webhotel? 
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Her finder du de primære forskelle og ligheder 

imellem de tre løsninger. 

Cloud Server VPS Webhotel

Performance Høj Høj
Lav 

(sammenlignet med de to andre)

Management – fx af OS og backup ✓* X X

Sikkerhed Høj** Mellem Mellem

Fuld OS-adgang ✓ ✓ X

Private netværk (firewall, DDoS og IPS)*** ✓ X X

Redundans ✓ X ✓

Garanteret oppetid på 99,95% ✓ ✓ ✓

Hosting i ISO27001-certificeret datacenter ✓ ✓ ✓

Skalérbarhed Høj Mellem Lav

Pris Høj Mellem Lav

* Ved tilkøb af management
** Med en Cloud Server logger du på via VPN. Det giver et ekstra lag af sikkerhed, som du ikke får med VPS eller Webhotel.
*** Med en Cloud Server ligger din løsning bag en virtuel firewall (vDOM). Med VPS skal du selv sørge for at opsætte netværksbeskyttelse.



Kontakt os, og skriv lidt om, hvad du ønsker af din nye løsning. Så 

vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Lyder en VPS som noget for dig?

TLF.+299 34 26 70 - E-mail: info@comby.gl - www.comby.gl/da/

mailto:info@comby.gl
http://www.comby.gl/da/

