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HYPER-CONVERGED VOOR
HIGH-PERFORMANCE  
Hyper-converged & VxRail: een gouden combinatie voor virtual machines
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Steeds meer organisaties maken gebruik van een hyperconverged-oplossing om de  
IT-omgeving te vereenvoudigen en versnellen. Een overgroot merendeel van de 
organisaties investeert in een hyperconverged-infrastructuur. 

Hoewel hyper-converged altijd server, storage en netwerk integreert in één oplossing, zijn 
niet al deze oplossingen hetzelfde. Over het algemeen leiden hyperconverged-oplossingen 
tot een eenvoudige, kostenefficiënte en virtuele infrastructuur, maar sommige oplossingen 
bieden meer voordelen dan andere. Waar moet u op letten wanneer u overweegt om een 
hyperconverged-oplossing aan te schaffen? 
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BEPERKTE SCHAALBAARHEID
Veel hyperconverged-oplossingen zijn niet flexibel genoeg. Moderne organisaties 
hebben behoefte aan oplossingen die mee kunnen groeien met de organisatie. De 
hoeveelheid data en applicaties binnen het bedrijf neemt toe, waardoor schaalbaarheid 
een belangrijke factor is binnen de IT-omgeving. 

Een hyperconverged-systeem bestaat uit nodes, waarbinnen compute, storage en 
network gevirtualiseerd worden. Dat wil zeggen dat u moet schalen in nodes. Veel 
oplossingen bieden enkel de mogelijkheid om in grote stappen, van bijvoorbeeld vier 
nodes, te schalen. Wat als u slechts de capaciteit nodig heeft van één node? Wanneer 
u schaalt met vier nodes betaalt u uiteindelijk voor capaciteit die u niet gebruikt, wat 
resulteert in een hoge Total Cost of Ownership (TCO).

GELIMITEERDE STORAGE SERVICES
Een andere belangrijke limitatie van een aantal oplossingen is het gebrek aan storage 
services. U wilt uw storage-capaciteit natuurlijk optimaal benutten. Wanneer u een 
storage-oplossing inkoopt maakt u daarvoor bijvoorbeeld gebruik van deduplicatie en 
compressie. Wanneer u een hyperconverged-oplossing aanschaft waarin storage al 
geïntegreerd is, zijn deze services echter niet vanzelfsprekend. 

Een groot aantal hyperconverged-oplossingen biedt deze services namelijk niet aan. 
Daardoor gebruikt u meer capaciteit voor uw data en applicaties, wat leidt tot een 
grote storage footprint. Hierdoor moet u eerder extra capaciteit inkopen en daarmee 
ook meer investeren. 

NADELEN OM TE  
VERMIJDEN
Bij de introductie van hyper-converged stond eenvoud centraal. 
Oplossingen die destijds werden geïntroduceerd, focusten dan ook 
voornamelijk op vereenvoudiging en integratie. Daarbij werden al snel 
een aantal tekortkomingen ontdekt. Wanneer u overweegt om een 
hyperconverged-systeem aan te schaffen, wilt u deze tekortkomingen 
natuurlijk niet in huis halen. Belangrijke nadelen om te vermijden zijn:
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HYPER-CONVERGED: KAN HET OOK  
KOSTENEFFICIËNT?
Hoewel hyper-converged dus vereenvoudigt, is het niet altijd de meest kostenefficiënte oplossing. Om ervoor te zorgen dat uw 
hyperconverged-systeem wél kostenefficiënt is, is het belangrijk om te kiezen voor een systeem dat deze nadelen omzet in voordelen.
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FLEXIBEL SCHALEN  
Organisaties moeten de mogelijkheid hebben om zeer gedetailleerd te schalen. 
Wanneer u bijvoorbeeld kunt schalen per node, betaalt u enkel voor de 
capaciteit die u daadwerkelijk nodig heeft. Daardoor wordt uw IT-omgeving veel 
kostenefficiënter en flexibeler. 

GEÏNTEGREERDE STORAGE SERVICES  
Wist u dat u tot wel 50% aan storage-capaciteit kunt besparen wanneer u 
gebruikmaakt van deduplicatie? Dit is bijvoorbeeld erg belangrijk wanneer het gaat 
om virtual machines met virtual desktops. Daarbij wordt voor besturingssystemen 
en applicaties vaak dezelfde data gebruikt en opgeslagen. Een virtual desktop 
infrastructure (VDI) kan daardoor een aanslag zijn op uw storage-capaciteit. Met 
behulp van deduplicatie neemt deze dubbele data minder ruimte in, omdat het 
verkleind wordt tot één kopie. Daarmee heeft u dus minder storage-capaciteit 
nodig en bespaart u kosten.
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VXRAIL: PERFORMANCE ALS FOCUSPUNT
Dell EMC’s VxRail biedt bovengenoemde voordelen, maar dat is niet alles. Daarnaast is VxRail het perfecte hyperconverged-systeem 
voor een IT-omgeving waarbij performance een absolute noodzaak is, zoals VDI’s.
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GEOPTIMALISEERD VOOR PERFORMANCE  
Dell EMC VxRail is enorm schaalbaar en kan geconfigureerd worden met zowel 
flash als hard disk drives. Het systeem kan zelfs ingezet worden als all-flash array. 
Daardoor kunt u de performance op elk gewenst moment verhogen en aanpassen 
aan uw behoeften. Dit is ideaal voor omgevingen met veel verschillende workloads 
en VDI-omgevingen, maar ook test- en ontwikkelomgevingen kunnen hier erg van 
profiteren. 

HYPER-CONVERGED EN ALL-FLASH  
Zoals hierboven wordt aangegeven, kan VxRail ook ingezet worden als all-flash 
array. In dat geval beschikt u over de hoogst mogelijke I/O-performance voor uw 
bedrijfskritische applicaties. Daarnaast kunt u met behulp van all-flash meer VM’s 
per host samenbrengen, waardoor u de Return on Investment (ROI) van uw virtual 
infrastructure verhoogt.

CONSISTENTE PERFORMANCE  
Bovendien is het binnen VxRail mogelijk om geautomatiseerd performance toe 
te wijzen aan gevirtualiseerde workloads. De IT-beheerder kan daarmee op 
VM-level performance toewijzen om er op die manier zeker van te zijn dat de 
performance van bedrijfskritische applicaties altijd consistent blijft.

Uit onderzoek blijkt dat consistente 
performance voor IT-beheerders één 
van de belangrijkste verbeterpunten 
is binnen de huidige virtuele IT-
omgeving.
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Deze voordelen op het gebied van performance 
en virtualisatie komen voort uit een nauwe 
samenwerking tussen Dell EMC en VMware. 

MEER WETEN OVER HYPER-
CONVERGED MET HIGH-
PERFORMANCE? KIJK OP:
 
www.optimizeyourit.com/nl/ 
it-management-optimization

www.optimizeyourit.com/nl/



