
 
 

Wat is ClearOS? 

 

ClearOS is een besturingssysteem voor uw server, netwerk en gateway 

systemen. Het is ontworpen voor kleine tot middelgrote 

ondernemingen en gedistribueerde omgevingen. ClearOS staat bekend 

om de ‘Next Generation Small Business Server’ en levert krachtige 

netwerkoplossingen. ClearOS is de nieuwe manier van IT! 

 

Bedrijven van over de hele wereld weten hoe eenvoudig het is om 

ClearOS te gebruiken. Dit simpele platform levert de basis om 

bestaande systemen om te vormen naar schaalbare en hybride 

systemen. ClearOS levert meer dan 80 IT-toepassingen aan uw bedrijf, 

aangestuurd vanaf een simpele web-based interface. 

 

ClearOS heeft de basisfuncties die alle bedrijven nodig hebben om veilig het internet op te gaan. Ook 

heeft het toepassingen en functies die voor M.K.B-ondernemingen boven het budget leken; het 

levert 'enterprise functionality' voor weinig tot geen kosten. Bij het maken van een ClearOS IT 

oplossing is veel mogelijk en de keuze is aan u. Als u bestaande hardware wilt gebruiken is dit 

mogelijk. 

 

Clear IT Out!  

 

Uw zakelijke IT-beheer kan simpel, betaalbaar en eenvoudig.  

Met ClearOS wordt het beheer van verschillende servers, 

firewalls, content filters, routers en andere noodzakelijke 

systemen teruggebracht naar één server. Gforce1kan zelfs 

een tweede systeem instellen en eenvoudig configureren 

naar een 'mission critical failover' machine, een efficiënte en 

kostenbesparende oplossing. 

 

Een slimmere manier 

 

Waarom zou u systemen die duur, complex en slecht met elkaar integreren gebruiken voor uw IT-

infrastructuur? 

 

ClearOS is een slim platform wat van een gewone server een slimme server maakt. Als eerste biedt 

ClearOS 'Marketplace'. Hier heeft u toegang tot meer dan 80 verschillende IT-functies, van 'open 

source' technologieën en projecten tot '3rd party' apps en diensten. 

Dit simpele platform is de meest robuuste hybride server ooit. Met ClearOS bepaalt u welke 

onderdelen u gebruikt. Het systeem functioneert optimaal, want Gforce1 installeert enkel de voor u 

noodzakelijke onderdelen. Hierdoor kan bestaande hardware meer uitvoeren dan ooit tevoren en 

nieuwe hardware zal snel zijn.  

 



Betaalbare IT 

 

Met een gemiddeld bedrijf bent u waarschijnlijk bekend met de complexe wereld van onderhoud aan  

diverse servers met meerdere hardware-apparaten en verschillende software-applicaties. Dit is niet 

alleen tijdrovend en frustrerend, maar ook erg duur. Van niet-werkende onderdelen, software 

compabiliteit, licentie per gebruiker: het ‘server rack’ is vaak een bron van ellende met hoge IT 

kosten.  

ClearOS biedt hiervoor een oplossing. U kunt nu uw oude 'server rack' vervangen door één apparaat: 

één server systeem met een begrijpelijke interface en geen licentie per gebruiker, waardoor de IT 

kosten omlaag gaan en de stabiliteit omhoog. 

 

Verbeterde netwerkbeveiliging en bescherming 

 

Elk bedrijf heeft bescherming tegen ongewenste content voor zijn gebruikers nodig. ClearOS levert 

geavanceerde content filtratie en firewall mogelijkheden die elk bedrijf veilig houden. Beheer uw 

gebruikers met flexibele geroepen, toegangscontrole met witte, zwarte en grijze lijsten. ClearOS 

levert ook sterkte contextuele analyses, banner advertentie blokkeringen, regelmatige updates en 

'poort' controles. 

Bovendien beschikt ClearOS oplossingen over antimalware,  bescherming tegen indringers en 

'monitoringstoepassingen' om u van schoon en veilig netwerk te verzekeren. 

Ook is het systeem voorzien van een VPN oplossing. Hierdoor kunnen u en uw medewerkers altijd bij 

de gegevens op het netwerk. 

 

Cloud managed IT  

 

ClearOS is ontworpen als een simpel te gebruiken en meetbaar hybride platform. Het platform levert 

een simpele oplossing voor kleinere bedrijven. Of u een of meerdere servers gebruikt, alles is aan te 

sturen vanuit de 'webconfig web-managed console'. 'Webconfig is ontworpen voor eenvoud. Dit leidt 

tot efficiënter gebruik van de vaak beperkte IT-afdelingen die veel groeiende bedrijven hebben. Elke 

IT laag is aan te sturen vanaf één enkele interface: o.a. server, netwerk, gateway en cloud. 

 

 
 



 

Volledige netwerktransparantie 

 

Of het nu gaat om 'CIPA  compliance' of simpelweg het nagaan wie bandbreedte gebruikt, 

medewerkers moeten snel en accuraat het netwerk  kunnen controleren. ClearOS levert 

verschillende niveaus van transparantie in bandbreedte gebruik, bezochte sites, schijfverbruik, 

bronverbruik, gezondheidschecks, meldingen van indringers, back-up & update status en meer. 

 

 
 

Eén systeem, één oplossing, meer dan honderd functies! 

 

Met ClearOS kunt u eenvoudig kiezen welke toepassingen u wilt gebruiken in uw online omgeving. 

De mogelijkheid om zelf te kiezen en de functionaliteit van uw systeem te bepalen is ongekend. 

Wereldwijd hebben bedrijven profijt van de eenvoud en het gecentraliseerde systeem van het enige 

Hybride IT operationeel platform: ClearOS! 

Neem vrijblijvend contact op met Gforce1 om te bespreken wat ClearOS voor uw bedrijf kan 

betekenen! 

 

Gforce1 

Alpherwetering 64 

2741MP Waddinxveen 

gforce@gforce1.nl 

www.gforce1.nl 

Tel:+31657746157 


