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DE IT-OMGEVING VAN DE TOEKOMST
Stap af van beheerintensieve adhoc-oplossingen en kies voor eenvoud met hyper-converged
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ORGANISATIES KIEZEN 
STEEDS VAKER VOOR 
HYPER-CONVERGED  
INFRASTRUCTURES
Onderzoek toont aan dat organisaties steeds vaker kiezen voor hyper-converged 
infrastructures. Steeds meer hardware binnen organisaties wordt toegankelijk via 
een volledig geïntegreerd systeem. Dat is geen verrassing, want hyper-converged 
infrastructures vereen voudigen de IT-omgeving en zorgen voor een besparing op  
IT-kosten. Zo is het veel makkelijker om snel in te spelen op veranderende 
behoeften vanuit de markt en de organisatie. 

Toch vragen veel organisaties zich af of een hyper-converged infra structure 
wel past in hun bestaande IT-omgeving. In dit e-book leest u meer over:

• De huidige beheer- en budget-problematieken in het datacenter;
•  Hoe u van adhoc-oplossingen naar langetermijnoplossingen gaat en  

tegelijkertijd kosten bespaart;
•  Inzicht in voor welke organisaties hyper-converged interessant is en wat 

concreet de voordelen zijn voor uw organisatie. 
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WILDGROEI
Het kopen van oplossingen voor specifieke uitdagingen kan een wildgroei aan 
server- en storage-oplossingen binnen datacenters opleveren. Al deze systemen 
moeten individueel onderhouden en beheerd worden, waardoor de beheertaken 
van de IT-manager toenemen. Daarnaast wordt de vloerruimte van het datacenter 
flink beperkt door een toename van het aantal verschillende systemen. 

STORINGEN
Iedere IT-omgeving heeft weleens last van storingen. Wanneer er één servicepunt 
is dat kan ondersteunen bij het oplossen van een storing, kan het snel verholpen 
worden. Vaak worden er binnen een IT-omgeving echter bij diverse leveranciers 
systemen ingekocht. Wanneer er dan sprake is van een storing, is het lastig te 
bepalen wie het aanspreekpunt is en welk servicepunt er gebeld moet worden. 
Daarnaast kan het zijn dat leveranciers naar elkaar wijzen en het niet duidelijk is 
wie verantwoordelijk is. Op die manier kost het veel tijd en geld om een storing te 
verhelpen. De business heeft langer last van downtime dan eigenlijk nodig is.

GROEIENDE COMPLEXITEIT
Door de vele vragen vanuit de business en de snelle ontwikkelingen, ligt er veel 
druk bij de IT-afdeling. De IT-omgeving wordt steeds complexer om aan alle 
vereisten te kunnen voldoen, waardoor IT-beheerders de grip kunnen kwijtraken 
op het datacenter. Voordat zij zich weer goed in kunnen zetten voor de business 
en innovaties, moet eerst de infrastructuur vereenvoudigd worden en het aantal 
beheertaken worden verminderd. Zonder dat daarbij de flexibiliteit verloren gaat.

KOSTBARE OPLOSSINGEN
Met de aanschaf van verschillende systemen neemt het aantal beheertaken 
dus toe. Ieder systeem heeft zijn eigen kenmerken en hiervoor is dan ook vaak 
specialistische beheerkennis nodig. Het kan flink in de kosten lopen om de 
specialistische kennis hiervoor in huis te halen. Een kostenefficiëntere oplossing 
is het vereenvoudigen van de omgeving door systemen te integreren en te 
beheren als één, zodat het aantal (specialistische) beheertaken aanzienlijk 
vermindert. 

GRIP HOUDEN OP UW DATACENTER
Door de snelle datagroei, marktveranderingen en veranderende bedrijfsbehoeften komt de IT-infrastructuur bij veel organisaties 
onder grote druk te staan. De bestaande IT-omgeving is niet altijd klaar voor de toekomst, waardoor er snel gezocht moet worden 
naar een nieuwe oplossing. Met maar weinig tijd en ongeduldige medewerkers wordt er vaak gekozen voor een goedkope oplossing 
die precies de functionaliteit biedt die op dat moment nodig is. Deze manier van uitbreiding werkt op de korte termijn, maar op de 
lange termijn levert het juist problemen op.
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EEN LANGETERMIJNOPLOSSING VOOR
UW DATACENTER 
De vraag naar vereenvoudiging van de IT-omgeving klinkt dus steeds luider, zowel vanuit de IT-afdeling als op C-level. Het beheren en 
onderhouden van verschillende systemen is kostbaar en bovendien laat het weinig ruimte over voor de nodige innovaties. Het tegengaan van 
de wildgroei aan systemen binnen datacenters is een must geworden voor organisaties die de concurrentie voor willen blijven. 
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Met de implementatie van een hyper-converged infrastructure kunt u de wildgroei 
aan systemen in uw datacenter tegengaan. Deze infrastructuur biedt maximale een-
voud en er is geen uitgebreide kennis meer nodig om deze te beheren. Het systeem 
is software-defined, zodat alle componenten centraal met één managementinter-
face te beheren zijn. Bovendien zijn capaciteit en performance voorspelbaar, zodat u 
exact weet waar u aan toe bent en of u kunt inspelen op de huidige vragen vanuit de 
business. Hyper-converged is betrouwbaar, snel en zorgt ervoor dat u geen omkijken 
meer heeft naar uw IT.  De voordelen van hyper-converged op een rij: 

VEREENVOUDIGING VAN IT 
Het doel van een hyper-converged infrastructure is het vereenvoudigen van de IT-
omgeving en het -beheer. Hierdoor heeft de IT-afdeling weer meer tijd voor vragen 
vanuit de business en innovaties. 

BESPARING OP IT-KOSTEN 
De vereenvoudiging van de IT-omgeving brengt ook financiële voordelen met zich 
mee. Voor het beheer van de infrastructuur is minder kennis en minder personeel 
nodig. Daarnaast hoeft u niet meer te investeren in dure hardware om te voldoen 
aan de eisen.

BETROUWBARE TECHNOLOGIEËN
Door alleen best-of-breed componenten te integreren in de infrastructuur, weet u 
zeker dat u de beste oplossingen in huis heeft. Enkel de beste componenten, die 
uitgebreid doorontwikkeld en verbeterd zijn, worden geïntegreerd in uw systeem. 

ÉÉN SUPPORTPUNT VOOR ALLE COMPONENTEN
Omdat er één verantwoordelijk supportpunt is voor het complete systeem, 
profiteert u altijd van één aanspreekpunt voor alle vragen of eventuele storingen. 
Er is nooit meer verwarring over met wie u contact op moet nemen. 

KLAAR VOOR DE CLOUD
Alle componenten zijn klaar voor de cloud. U kunt dus gemakkelijk data en 
applicaties migreren naar de cloud en ze vervolgens weer eenvoudig on-premise 
plaatsen. 
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Hyper-converged infrastructures zorgen voor eenvoud en voorspelbare 
performance en capaciteit. Daarnaast neemt het aantal systemen binnen 
uw datacenter af, waardoor energiekosten afnemen en u meer vloerruimte 
overhoudt. De hyperconverged-oplossingen van Dell EMC hebben naast de 
hiervoor genoemde voordelen nog een aantal unieke features. 

VOLLEDIG VIRTUEEL
Dell EMC is de enige leverancier die een volledig geïntegreerd en geconfigureerd 
hyperconverged-systeem heeft ontwikkeld met VMware. Dell EMC’s VxRail biedt 
een all-in-one-infrastructuur, die de perfecte basis vormt voor uw Software 
Defined Data Center (SDDC) en virtual machines. 

IN ÉÉN KEER INKOPEN
U hoeft niet meer alles gescheiden in te kopen. IT bespaart op die manier veel 
tijd met de implementatie van verschillende systemen. Omdat alle systemen van 
dezelfde leverancier komen, kunt u gemakkelijk uw IT-omgeving uitbreiden zonder 
dat dit invloed heeft op de performance van bestaande systemen.

DENK SIMPEL
Hyper-converged infrastructures leveren veel voordelen op. Niet alleen 
bespaart uw IT-beheerder tijd door een vereenvoudigde infrastructuur en 
simpel management, de kosten gaan ook nog eens omlaag. IT-leverancier 
Dell EMC heeft hyperconverged-oplossingen ontwikkeld waarmee u 
eenvoudig en snel in kunt spelen op veranderingen en innovaties. 
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MINDER GESPECIALISEERDE BEHEERKENNIS NODIG
Wanneer u een alles-in-één-oplossing aanschaft, profiteert u van storage, 
servers en networking in één fysiek systeem. Dit is tevens te managen als één 
geheel met een gebruiksvriendelijk managementinterface. In combinatie met de 
uitgebreide virtualisatie-mogelijkheden, maakt dit het beheer extreem eenvoudig 
en hoeft er niet geïnvesteerd te worden in specialistische kennis voor diverse 
systemen.

SNEL UP-AND-RUNNING
Wanneer uw organisatie te maken heeft met piekmomenten waarop uw IT-
infrastructuur extra belast wordt, moet u snel op kunnen schalen en in kunnen 
spelen op veranderende behoeften. Met de hyperconverged-oplossingen van  
Dell EMC bent u binnen een kwartier up-and-running en klaar voor de snelle uitrol 
van bijvoorbeeld nieuwe applicaties. U bent niet afhankelijk van verschillende 
afdelingen en u kunt simpel uitbreiden door een extra systeem toe te voegen. 

SUPPORT BIJ ÉÉN VENDOR
Dell EMC biedt één supportpunt dat 24/7 bereikbaar is. Zo weet u precies tot wie 
u zich moet wenden wanneer er problemen in uw IT-infrastructuur ontstaan. 

BETROUWBAAR
De hyper-converged oplossingen zijn gebouwd met betrouwbare software 
van Dell EMC en VMware. Hierdoor profiteert u van een stabiele oplossing met 
optimale beschikbaarheid, zonder downtime. 
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DELL EMC VXRAIL
VxRail is een hyperconverged-oplossing voor het mkb die compute, networking, 
storage en virtualisatie in één systeem verenigt. De totaaloplossing is snel en 
gemakkelijk te implementeren, managen en uitbouwen. VxRail is schaalbaar tot 
wel 64 nodes (3000+ VM’s) en verlaagt de total cost of ownership.

DE VOORDELEN VAN DELL EMC VXRAIL
• Direct klaar voor uw private en hybrid cloud;
• Volledig virtueel en software-defined;
• Binnen een kwartier up-and-running;
• Volledig schaalbaar en oneindige storage-capaciteit;
• Optimale beschikbaarheid, zonder downtime;
• Eén supportpunt dat 24/7 bereikbaar is.

Welke behoeften en wensen bestaan er in uw organisatie en hoe kan uw 
hyperconverged-oplossing daarop aansluiten? Laat u adviseren door de experts 
van Dell EMC en vind het hyperconverged-systeem dat bij u past.

HYPER-CONVERGED: EEN OPLOSSING 
VOOR IEDERE ORGANISATIE
Veel organisaties denken dat een hyper-converged infrastructure niet in hun IT-omgeving past, bijvoorbeeld omdat zij vermoeden 
dat ze er te groot of juist te klein voor zijn. Er is echter een passende hyper-converged infrastructure voor ieder formaat organisatie. 
Wanneer u als doel heeft te besparen op IT-kosten en de IT-omgeving minder complex wilt maken, zodat de IT-afdeling weer tijd heeft 
voor innovaties, kunt u nadenken over een hyper-converged infrastructure. Ongeacht de grootte van uw organisatie, heeft EMC de juiste 
oplossing die bij u past.

MEER WETEN? 
Wilt u meer informatie over hyperconverged-oplossingen van Dell EMC?  
Neem dan contact met ons op via www.optimizeyourit.com/nl. 

Bronnen:

• http://www.vmware.com/nl/virtualization

•  Gartner, Market Trends: Hyperconverged Integrated Systems Meet Growing Acceptance From Midsize 

Enterprises, http://gtnr.it/1XOtZYx

• Tom’sIT PRO, Converged vs. Hyper-converged Infrastructure Solutions, http://bit.ly/1zO9kLR 

• http://reflectionsblog.emc.com/vxrail-an-incredible-product-at-an-incredible-time/
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