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VOORWOORD 
Voor u ligt de tweede editie van het PQR Handboek ICT-infrastructuur. Het handboek is bedoeld voor 
systeembeheerders tot en met CIO’s van organisaties in alle bedrijfssectoren. Net als u merkt PQR dat ICT- 
infrastructuur zich de laatste jaren in een razend tempo heeft ontwikkeld. Uiteraard biedt dat veel voordelen 
voor u als gebruiker. Echter, door een veelzijdigheid aan nieuwe oplossingen op het gebied van werkplek, 
Enterprise Mobility, Bring Your Own, netwerk- en informatiebeveiliging, storage, datamanagement, Cloud 
Computing, virtualisatie en managementoplossingen is het voor u als gebruiker complexer geworden om de 
juiste keuzes te maken voor architectuur en aanschaf van hard- en softwareoplossingen. Met het PQR 
Handboek ICT-infrastructuur wil PQR deze complexiteit ombuigen naar eenvoud. Eenvoud in ICT, dat is 
waar PQR voor staat. 

PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar 
beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. PQR voorziet 
haar klanten in innovatieve ICT-oplossingen, van on-premise tot Cloud Computing, zonder dat processen 
complexer worden. PQR richt zich daarbij op Application & Desktop Delivery, Secure Access & Secure 
Networking, Data & System Availability en Advanced IT Infrastructure & Management. Deze vier 
kerngebieden vormen samen de bouwstenen voor een dynamisch datacenter. Dynamiek staat voor 
beweging en in relatie tot het dynamisch datacenter denken wij daarbij aan schaalbaarheid, flexibiliteit, 
centralisatie, voorspelbaarheid, snelheid en transporteerbaarheid. Kijken we verder naar de toekomst dan is 
het dynamisch datacenter de basis voor een on-premises cloud-infrastructuur. Een infrastructuur die 
grotendeels is gecentraliseerd, geconsolideerd en gevirtualiseerd. Hierdoor wordt het eenvoudiger om (delen 
van) een bestaande on-premises-infrastructuur te verplaatsen naar externe cloud providers. 

Het PQR Handboek ICT-infrastructuur is samengesteld uit de vier eerder verschenen whitepapers die zijn 
opgesteld door architecten en specialisten van PQR en gaan achtereenvolgens in op de thema’s Application 
& Desktop Delivery, Data & System Availability, Secure Access & Secure Networking en Advanced IT 
Infrastructure & Management. Met het lezen van de vier hoofdstukken krijgt u in een paar uur tijd een goed 
beeld van het landschap van ICT-infrastructuur. Welke technologie bestaat er, wat zijn de mogelijkheden en 
onmogelijkheden, welke trends en ontwikkelingen zijn er? Ik hoop dat het handboek u zal helpen bij uw 
besluitvorming. 

Via deze weg wil ik ten minste de volgende personen bedanken: Ruben Spruijt (Technology Officer, PQR) en 
Herco van Brug (Solution Architect, PQR). Zij hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de totstandko-
ming van dit handboek en zijn de auteurs van de whitepapers waar ik eerder naar heb gerefereerd. 

Tenslotte wens ik u veel leesplezier, waarbij ik hoop dat u na het lezen uw visie heeft verrijkt met de 
mogelijkheden van ICT-infrastructuur, nu én in de toekomst. 

Bas ter Heurne,  
Sales Manager PQR 
 
De Meern, 2 oktober 2012 
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1. INLEIDING APPLICATION & DESKTOP 
DELIVERY 
Het Application & Desktop Delivery schema is door PQR ontwikkeld om in één oogopslag een 
compleet beeld te geven van de verschillende applicatie- en desktop delivery oplossingen. Met 
dit bijbehorende document krijgt u volledig inzicht in dit schema en daarmee van alle 
beschikbare applicatie- en desktop delivery oplossingen. Er zijn veel delivery oplossingen in de 
markt waardoor - vaak door onvoldoende kennis - de functionaliteiten vaak door elkaar gehaald 
worden. Het is niet de bedoeling om alle toepassingsscenario’s of de technische voor- en 
nadelen te beschrijven, maar wel om een schets te geven van de stand van zaken in het 
application en desktop delivery segment, puur high-level en vendor onafhankelijk. Hopelijk is dit 
overzicht waardevol! 
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2. APPLICATION & DESKTOP DELIVERY  
Het Application & Desktop Delivery schema ziet er grafisch als volgt uit. In de paragrafen die 
hierna volgen, worden de diverse onderdelen nader uitgelegd. 

 

2.1 TRUSTED EN UNTRUSTED WERKPLEKSCENARIO’S 
Trusted werkplekken zijn devices die via een wired of wireless een LAN/WAN verbinding met de 
bestaande IT backend infrastructuur hebben. Untrusted werkplekken zijn devices die geen 
veilige wired of wireless LAN/WAN-koppeling met de bestaande IT backend infrastructuur 
hebben. Voorbeelden zijn apparaten die thuis, op een stagewerkplek, of in verband met 
beveiliging in een gescheiden netwerksegment actief zijn. 

Elke organisatie heeft verschillende werkplek- en applicatie delivery scenario’s. Het is voor de 
IT-afdeling belangrijk om de verschillende werkplek- en application delivery scenario’s 
inzichtelijk te hebben. Dit geeft namelijk weer hoe de verschillende gebruikers met de 
applicaties werken of willen werken. 

2.2 SECURE ACCESS 
Secure Access oplossingen zorgen voor een veilige toegang van untrusted devices naar 
corporate IT. Het symbool bestaat uit een tweetal delen: het schild staat voor veilig en het 
stoplicht staat voor toegang. De veilige toegang kan afhankelijk van de gekozen oplossing ook 
fijnmazig zijn. Oplossingen die veilige toegangsscenario’s realiseren zijn bijvoorbeeld Cisco ASA, 
Citrix Access / Cloud Gateway, Microsoft ForeFront Unified Access Gateway en Juniper SSL VPN 
oplossingen. 
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2.3 WEB APPLICATIE ACCELERATION 
Web Application Acceleration appliances zorgen voor versnelling en beveiliging van web-
architected applicaties. Vandaag de dag maken we allemaal gebruik van deze oplossingen. Het 
grootste deel van de internetapplicaties die we allemaal kennen zoals Google, MSN, ebay of 
marktplaats, maakt gebruik van deze toepassingen. Web applicatie acceleratie oplossingen zijn 
niet alleen geschikte voor grote organisaties, maar ook voor uw eigen webapplicaties. 
Oplossingen die web applicatie acceleratie en beveiliging mogelijk maken zijn bijvoorbeeld Citrix 
Netscaler en F5 BigIP. 

2.4 CONNECTION BROKER 
De connection broker bepaalt welke ‘Server hosted remote’ desktop aan de client ter 
beschikking wordt gesteld. Hierbij is het mogelijk bij gebruik van een Server hosted Virtuele 
Desktop Infrastructuur dedicated of een pool van remote desktops beschikbaar te stellen. Het 
automatisch aanmaken, verwijderen, of pauzeren van remote desktops is een functionaliteit 
waarin een desktop broker voorziet. Er zijn verschillende leveranciers van connection brokers. 
Citrix met XenDektop, Microsoft met Remote Desktop Services en VMware met View zijn de 
meest bekende totaaloplossingen. Afhankelijk van leverancier kan de connection broker 
additionele functies hebben, zoals een webinterface die veilige (SSL) en eenvoudige toegang tot 
de remote desktops verzorgt, maar ook Directory Services integratie, Full USB support, 
ondersteuning van verschillende display protocollen en integratie met Terminal Services. 
Afhankelijk van regels is het mogelijk om applicaties centraal op een Server hosted VDI of op 
een Terminal Server uit te voeren. 

2.5 APPLICATIE STREAMING EN VIRTUALISATIE 
Met behulp van Applicatie streaming en Virtualisatie kunnen Microsoft Windows applicaties 
gebruikt worden zonder dat er iets aan het lokale besturingssysteem wordt gewijzigd, laat staan 
dat er applicatiesoftware op een werkplek wordt geïnstalleerd. Met andere woorden: de 
applicatie wordt uitgevoerd, slaat gegevens op en print alsof het lokaal aanwezig is, zonder 
enige aanpassing van de lokale client. Resources zoals CPU, geheugen, harddisk en 
netwerkkaart zorgen voor de uitvoering van deze applicaties.  

Applicatie Streaming en Virtualisatie verzorgen het beschikbaar stellen van applicaties aan 
desktop, laptop, Server hosted VDI en Terminal Services platformen. De applicatie wordt 
uitgevoerd op het ‘client’ platform zonder dat er aanpassingen aan het platform gemaakt wordt.  

Een aantal voordelen voor Applicatie Virtualisatie zijn: installatie, upgrade, roll-back en het 
gemak van ondersteuning van applicaties (beheer). Installatie van applicaties is hiermee 
veleden tijd; conflicten zijn niet meer mogelijk. Het creëert een dynamische application delivery 
infrastructuur. 

Oplossingen op Applicatie Streaming en Virtualisatie gebied zijn: Microsoft App-V, VMware 
ThinApp, Remove InstallFree, Symantec Workspace Virtualization en Citrix XenApp client side 
virtualization. 

2.6 OS PROVISIONING 
OS provisioning maakt het mogelijk dat werkplekken opstarten en werken vanaf een centraal 
image bestand. Een enkelvoudig image kan door meerdere werkplekken gelijktijdig gebruikt 
worden. Voordeel is dat complete besturingssystemen, inclusief applicaties en clients, snel en 
veilig beschikbaar gesteld worden. Het beschikbaar stellen van een enkel image aan meerdere 
VDI, TS en desktop omgevingen is zonder conflicten mogelijk. Hierdoor is een upgrade of roll-
back van een OS snel, eenvoudig en zonder grote risico’s mogelijk. Wanneer desktops in een 
VDI omgeving van OS streaming gebruik maken, bespaart deze oplossing ook op (kostbare) 
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opslag en wordt het beheer van de virtuele desktops relatief eenvoudig. Virtuele of fysieke 
machines die gebruik maken van OS Provisioning kunnen zo ‘stateless devices’ worden.  

Citrix Provisioning Server, VMware View Composer, VMware Mirage en Unidesk zijn oplossingen 
die OS-provisioning mogelijk maken. 

2.7 SERVER HOSTED VDI 
VDI, Virtual Desktop infrastructure =  ‘Dedicated Virtual Desktop’ 

Er bestaan twee soorten VDI: een server hosted of een client side. Server hosted Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI) is een ‘dedicated remote desktop’ oplossing die voor remote 
toegang tot Windows XP/7/8 of Linux desktops zorgt. De Virtuele Machines worden uitgevoerd 
in het datacenter. De Virtuele Infrastructuur zorgt voor hardware onafhankelijkheid, 
beschikbaar- en beheersbaarheid. Toepassing van Server hosted VDI zorgt ervoor dat de 
desktop niet is gebonden aan een locatie of eindgebruikerapparaat. Iedere gebruiker beschikt 
over een unieke persoonlijke en volledig geïsoleerde werkplek. Programma-uitvoering, 
gegevensverwerking en gegevensopslag vinden centraal op een persoonlijke desktop plaats. De 
informatie verschijnt op het client beeldscherm via een remote display protocol zoals Microsoft 
RemoteFX, Citrix HDX, VMware ‘PC-over-IP’. 

Het protocol voor het weergeven van de juiste informatie is afhankelijk van besturingssysteem, 
bandbreedte, applicatie-eigenschappen en technische zaken. Net als andere desktop-delivery 
oplossingen bestaat VDI uit verschillende infrastructuur componenten die voor beheer, load 
balancing, sessiecontrole en veilige toegang tot virtuele werkplekken zorgen. Microsoft, 
VMware, Quest en Citrix zijn de leveranciers die een belangrijke rol in het Server hosted VDI 
segment vervullen. 

2.8 SERVER HOSTED VDI, GPU ACCELERATION 
De ‘Graphical Processor Unit (GPU) acceleration’ functionaliteit is toegevoegd aan de Server 
hosted VDI oplossing. De GPU Acceleration zorgt ervoor dat elke (Virtuele) Machine voldoende 
grafische rekenkracht krijgt om multimedia, 2D/3D, NextGen en Unified Communications 
applicaties uit te voeren.  

Beeldscherm informatie wordt via een geoptimaliseerd remote display protocol op de client-
device gepresenteerd. Om de informatie met de beste eindgebruikers ervaring te presenteren 
worden er extra eisen aan bandbreedte, latency of lokaal aanwezige (software) componenten 
gesteld. 

2.9 TERMINAL SERVICES 
Terminal Services, ook wel aangeduid als TS = ’Shared Remote Desktop’ 

TS is een oplossing voor remote toegang tot desktops en applicaties die op een TS in het 
datacenter worden uitgevoerd waarbij elke gebruiker zijn eigen unieke TS sessie heeft. 
Toegang tot de desktop of applicatie is niet gebonden aan een locatie of eindgebruikerapparaat 
en programma-uitvoering vinden centraal plaats op de Terminal Server. 

De informatie verschijnt op het clientscherm via een remote display protocol zoals Microsoft 
RDP of Citrix ICA. Terminal Services bestaan uit verschillende infrastructuurcomponenten voor 
beheer, load balancing, sessiecontrole en ondersteuning. Enkele voordelen van Terminal 
Services zijn het snel en veilig beschikbaar stellen van applicaties, lage TCO, locatie en werkplek 
onafhankelijke applicatie toegang. Leveranciers van Terminal Services oplossingen zijn 
bijvoorbeeld Microsoft, Citrix en Quest. 
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2.10 CLIENT SIDE VDI 
VDI, Virtual Desktop infrastructure = ’Dedicated Virtual Desktop’ 

Er zijn twee soorten VDI: een server hosted of client side VDI-oplossing. Client side Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI) is een ‘dedicated local desktop’. De Virtuele Machines worden 
lokaal op het client device uitgevoerd. De Hypervisor zorgt er voor dat elke virtuele machine 
hardware onafhankelijk is en maakt het mogelijk om meerdere virtuele machines gelijktijdig op 
de werkplek te gebruiken. De hypervisor speelt een essentiële rol in de client side VDI 
oplossingen. Er zijn twee soorten hypervisors: een bare-metal client hypervisor en een client 
hosted hypervisor. De client hosted hypervisor is als applicatie op het Windows, Apple of Linux 
besturingssysteem geïnstalleerd. De bare-metal client hypervisor is bovenop de hardware actief 
waarbij het besturingsysteem op de hypervisor geïnstalleerd is. De grote verschillen tussen 
beide hypervisors zijn: Hardware ondersteuning, performance, beheersbaarheid, eindgebruikers 
ervaring. 

Citrix XenClient, VMware View Local Mode, Hyper-V in Windows 8 en Citrix XenClient Enterprise 
zijn bare-metal client VDI oplossingen. Microsoft VirtualPC en MED-V, VMware Workstation en 
Fusion, Parallels Desktop, Sun VirtualBox zijn client hosted VDI oplossingen. 

2.11 CLIENT MANAGEMENT 
Elke professionele IT-organisatie zal gebruik moeten maken van een Client Management 
oplossing. Client- of device management verzorgt bijvoorbeeld OS deployment, patch 
management, applicatie en client deployment, Asset management, integratie met servicedesk 
en remote control. Client management oplossingen zijn bijvoorbeeld Microsoft System Center 
Configuration Manager (SCCM), RES Automation Manager, Altiris Deployment Solution, LANdesk 
Client Management en Novell ZENworks Configuration Management. 

2.12 TOT SLOT 
De oplossingen die in het schema weergegeven zijn, zorgen ervoor dat applicaties en desktops 
op verschillende manieren op een effectieve en dynamische manier kunnen worden 
aangeboden.  

Om te bepalen wat de juiste oplossing is voor uw organisatie, hangt af van een aantal 
variabelen. Ieder bedrijf stelt namelijk weer andere eisen. Samen met steeds andere technische 
omstandigheden bepaalt het totaalbeeld welke oplossing het beste is.  

Om tot de juiste keuze te komen is het belangrijk om de plus- en minpunten van de 
verschillende oplossingen te weten. Om tot de ideale oplossing te komen voor uw organisatie, 
organiseert PQR vaak workshops waarin alle mogelijkheden samen worden besproken. Naast 
deze vorm van kennisdeling zijn er verschillende technisch diepgaande artikelen door onze 
consultants geschreven. 
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3. INLEIDING DATA & SYSTEM AVAILABILITY 
Het Data & System Availability schema is door PQR ontwikkeld om in één oogopslag een 
compleet beeld te geven van alle componenten waaruit het datacenter is opgebouwd en van de 
relaties tussen deze componenten.  

Hoewel oplossingen voor opslag en virtualisatie in veel gevallen een doel op zich kunnen zijn, is 
het met betrekking tot beschikbaarheid geen eenvoudige taak om een oplossing voor de 
beschikbaarheid van datacenters te ontwerpen. Alle aspecten van een datacenter zijn op elkaar 
van invloed.  

PQR heeft ten behoeve van het positioneren van de producten die noodzakelijk zijn voor 
oplossingen voor datacenters en met het oog op het verschaffen van inzicht in de componenten 
een schema opgesteld. Dit schema voorziet geenszins in een compleet overzicht van alle 
mogelijke oplossingen, maar poogt een algemeen overzicht te bieden van de betrokken 
methoden. Het geeft een beeld van de verschillende mogelijkheden en concepten die 
beschikbaar zijn en die de beschikbaarheid van gegevens en systemen bevorderen. 

Deze whitepaper behandelt het schema voor de beschikbaarheid van gegevens en systemen, 
het schema Data & System Availability.  
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4. DATA & SYSTEM AVAILABILITY 
De dynamiek van applicaties en desktops zorgt ervoor dat deze niet aan locaties, apparaten of 
tijd gebonden is. Gegevens en systemen kennen volslagen andere beschikbaarheidsvereisten. 
Deze worden gewoonlijk opgeslagen in een datacenter dat niet op een dynamische wijze wordt 
bevoorraad, hoewel dat in de toekomst mogelijk gaat veranderen onder invloed van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van Cloud Computing. 

Het Data & System Availability schema ziet er grafisch als volgt uit. In de paragrafen die hierna 
volgen, worden de diverse onderdelen nader uitgelegd. 

 

 

4.1 SERVERS 
Servers voorzien gebruikers en applicaties van de services die ze nodig hebben. Services 
kunnen tal van zaken omvatten: webservices, bestands- en afdrukservices, verificatie, 
databaseservices, enzovoort. In een traditioneel datacenter worden deze services hoofdzakelijk 
uitgevoerd op fysieke servers.  

Deze fysieke servers zijn voorzien van tal van bronnen die voor de meeste services niet nodig 
zijn. Ze beschikken ofwel over een te grote hoeveelheid opslag, CPU-vermogen en geheugen, 
ofwel over een te kleine hoeveelheid. Wanneer er onvoldoende bronnen beschikbaar zijn, leidt 
het toevoegen van meer bronnen tot een te grote hoeveelheid van de bron, zodat er sprake is 
van een te grote omvang.  

4.2 OPSLAG 
Het is met het oog op deze beschikbaarheidsproblemen logisch dat er een begin wordt gemaakt 
met het centraliseren van de opslag. Op deze wijze kan de juiste hoeveelheid opslagruimte aan 
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een service worden toegewezen en het wordt voor de service eenvoudiger om de opslag te 
benaderen vanaf een andere locatie, zodat er sprake is van een toegenomen beschikbaarheid. 

Het centraliseren van opslag kent ook een aantal nadelen. Alle opslag bevindt zich vervolgens 
op één systeem dat daarmee tot een nieuw punt van een mogelijk een algeheel falen verwordt. 
Als er een probleem optreedt, faalt de gehele infrastructuur.  

Deze centrale opslag vereist dus in elk opzicht redundantie. Er zijn redundante verbindingen, 
redundante switches, redundante voedingen, redundante vaste schijven, enzovoort nodig. Een 
SAN (Storage Area Network) wordt hierdoor duurder dan lokale opslag. 

4.3 SAN-INFRASTRUCTUUR 
De connectiviteit kan met betrekking tot SAN’s worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: 
Fiber Channel (FC) en Ethernet.  

Fiber Channel voorziet in de beste prestaties, maar is tevens duurder. Een bijzonder relevante 
vraag bij het ontwerpen van een opslaginfrastructuur is dan ook of de klant daadwerkelijk 
gebaat is bij dergelijke dure prestaties. De alternatieven lopen tegenwoordig niet veel meer 
achter.  

Op Ethernet gebaseerde infrastructuren zijn goedkoper omdat de connectiviteit verloopt over 
normale Ethernet-switches en via normale NIC-kaarten (Network Interface Cards).  

Nog niet zolang geleden was het iSCSI-protocol het belangrijkste protocol voor opslag via 
Ethernet. Dit protocol maakt het mogelijk om LUN’s ten behoeve van een host weer te geven 
als volwaardige schijven. De nieuwe virtualisatietechnologie, NAS doet tegenwoordig eveneens 
van zich spreken. Of het nu NFS of CIFS betreft, een host maakt verbinding met een 
netwerkshare en slaat de daartoe bestemde gegevens op, op het bestandssysteem waarin de 
opslag voorziet. Deze flexibiliteit kent echter een aantal nadelen. De opslag wordt niet langer 
door hosts beheerd en specifieke bestandssystemen, zoals VMFS (Virtual Machine File System) 
kunnen niet worden gebruikt. Een opslagoplossing met een intelligent bestandssysteem, zoals 
WAFL (Write Anywhere File Layout) van NetApp maakt het daarentegen mogelijk om met de 
juiste hulpmiddelen gebruik te maken van (consistente) snapshots. 

4.4 THIN PROVISIONING 
De opslag van gegevens is bij een SAN per gigabyte duurder dan bij lokale opslag. De 
voordelen die samenhangen met het feit dat de gegevens onafhankelijk van de servers 
beschikbaar zijn, compenseren een groot gedeelte van de kosten. Het verdient echter toch de 
voorkeur om behoedzaam te zijn met het toewijzen van opslag. Ontwikkelaars van applicaties 
en serverbeheerders zijn geneigd om te vragen om een grotere opslagcapaciteit dan ze 
daadwerkelijk nodig hebben.  

Een oplossing voor dit probleem is om ze de opslagcapaciteit te geven die ze nodig hebben, 
maar om alleen datgene op te slaan wat daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit wordt thin 
provisioning genoemd. Het is een intelligente methode om het LUN-formaat al naar gelang de 
noodzaak daartoe op een dynamische wijze aan te passen. 

 
Figuur 1: Thin Provisioning 
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Een andere manier waarop opslagcapaciteit kan worden bespaard, is door gebruik te maken van 
gekoppelde klonen. Het principe van deze techniek is dat er één gegevensset wordt aangeboden 
aan meerdere virtuele machines, waarbij de verschillen tussen deze machines worden 
bijgehouden en worden opgeslagen op een aparte locatie. Wanneer dit op de matrix gebeurt, is 
de invloed op de prestaties te verwaarlozen.  

Een fysieke server kan eveneens voorzien in virtuele machines met gekoppelde kloonschijven. 
Dit is iets langzamer en doet naast de virtuele machines een beroep op CPU-bronnen, maar er 
is geen intelligente opslagmatrix vereist en het is daarnaast een bijzonder goede oplossing.  

 
Figuur 2: Gekoppelde klonen 

4.5 DEDUPLICATIE 
Deduplicatie wordt momenteel hoofdzakelijk gebruikt in backupscenario’s. Dit betekent dat 
gegevens eerst worden opgeslagen op een hoofdopslagsysteem en dat deze op het moment 
van de backup worden gededupliceerd op een afzonderlijk systeem of een afzonderlijke laag in 
het opslagsysteem. De reden waarom dit nog niet met actieve gegevens wordt gebruikt, is dat 
het deduplicatieproces bijzonder intensieve berekeningen vergt, welke momenteel met 
betrekking tot moderne opslagvereisten niet snel genoeg worden uitgevoerd. 

Het deduplicatieproces accepteert in eerste instantie alle gegevens. Deze gegevens worden 
inline of via een proces op de achtergrond gecomprimeerd en vervolgens wordt er op 
blokniveau gecontroleerd of het desbetreffende blok reeds bestaat. Als het desbetreffende blok 
bestaat, wordt er naar dat blok verwezen, als dat niet het geval is, wordt het nieuwe blok 
opgeslagen. Op deze wijze kan de backupgegevensomvang van meerdere backups met 50% of 
zelfs 90% worden gereduceerd ten opzichte van een traditionele backupgegevensset.  

 
Figuur 3: Deduplicatie  

Tijdens de backup (meest linkse blok) wordt de data gededupliceerd. De data wordt vanaf een 
storage oplossing (tweede blok van links) via virtualisatie host (derde blok) als schijf aan 
virtuele machines aangeboden (meest rechtse blok). 
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4.6 ARCHIVERING 
Daar centrale op hoge prestaties gerichte opslagsystemen nogal aan de prijs kunnen zijn, 
brengen veel bedrijven minder vaak gebruikte gegevens onder op een minder dure oplossing 
met een hoge capaciteit voor opslag. Dit wordt gewoonlijk bewerkstelligd via het installeren van 
opslag in meerdere lagen.  

Dit proces kan volledig inline zijn van het opslagsysteem dat gegevens op blokniveau verplaatst 
naar een langzamere en dus goedkopere set schijven. Wanneer de gegevens opnieuw worden 
benaderd, worden deze opnieuw naar de snelle opslaglaag verplaatst. Clients en applicaties 
kunnen alle gegevens benaderen, aangezien deze altijd online zijn.  

Een andere wijze waarop gegevens kunnen worden gearchiveerd, is het aan een oplossing voor 
gegevensbeheer overlaten van welke gegevens worden verplaatst. Dit gebeurt vervolgens op 
bestands-, mail- of databaseobjectniveau. Het voordeel van dit systeem is dat gegevens 
daadwerkelijk naar buiten de systemen worden gebracht, waarbij er mogelijk een zogeheten 
stub achterblijft voor verwijzingsdoeleinden ten behoeve van clients en applicaties. Dit brengt 
met zich mee dat gegevens vanaf een andere locatie moeten worden teruggezet wanneer er 
toegang tot deze gegevens is vereist, hetgeen een tijdrovend proces kan zijn. Daar staat 
tegenover dat de omvang van de actieve gegevens in belangrijke mate wordt gereduceerd, 
waardoor de backupduur eveneens aanzienlijk wordt gereduceerd. 

4.7 INDEXERINGSSERVICE 
Wanneer gegevens tussen verschillende opslaglagen op systemen worden verplaatst, kan het 
voor clients, applicaties en backupsystemen onduidelijk zijn op welke locatie de gegevens 
feitelijk zijn opgeslagen.  

Een indexeringsserver houdt de locatie van alle gegevens in een opslagsysteem bij. Deze werkt 
samen met een archiveringsoplossing en voorziet in een transparante interface voor clients en 
applicaties. De archiveringsoplossing verplaatst gegevens op verzoek terug naar andere lagen. 

 
Figuur 4: Indexeringsserver 

4.8 VIRTUALISATIE 
Als de beschikbaarheid van gegevens eenmaal is verbeterd, moet hetzelfde worden 
bewerkstelligd voor de servers. Online beschikbaarheid van gegevens is slechts de helft van de 
oplossing. Zonder services waarmee deze bij de clients en de applicaties worden bezorgd, is het 
nut nauwelijks groter dan dat van een backup.  
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Een fysieke oplossing voor het verbeteren van de beschikbaarheid van servers is clusteren. 
Geclusterde systemen vergen een gedeelde opslag of beschikken over een eigen kopie van de 
gegevens die wordt gesynchroniseerd via replicatie op applicatieniveau.  

Een andere oplossing voor het verbeteren van de beschikbaarheid van servers is virtualisatie. 
Virtuele machines zijn onafhankelijk van de fysieke hardware en kunnen op een bijzonder 
eenvoudige wijze van de ene host naar een andere host worden verplaatst, ongeacht of deze 
host zich op dezelfde site of op een failoversite bevindt. Een grotere serverbeschikbaarheid kan 
worden verwezenlijkt via een virtualisatieoplossing die alle virtuele machines actief bewaakt, en 
die, in het geval van het uitvallen van een fysieke host, de virtuele machine automatisch opstart 
op een andere host. Afhankelijk van welke beheerhulpmiddelen beschikbaar zijn, is het tevens 
mogelijk om alle virtuele machines evenredig te verdelen over de beschikbare hosts door 
daartoe oplossingen voor live migratie te implementeren.  

Er zijn twee hoofdtypen hypervisors voor virtualisatieoplossingen: de thin hypervisor, een 
zogeheten microkernelized hypervisor en de thick hypervisor, ook wel een monolithic hypervisor 
genoemd. Thin hypervisors worden gebruikt door virtualisatieoplossingen, zoals XenServer en 
Hyper-V, terwijl ESX gebruikmaakt van een thick hypervisor. 

4.8.1 Thin hypervisors 

Thin hypervisors zijn alleen bedoeld voor het vertalen van oproepen van gasten naar hypercall-
instructies. Dit betekent dat alle emulaties, stuurprogramma’s en planningen zijn ondergebracht 
in een afzonderlijk besturingsysteem dat uitsluitend daarmee is belast. Hieruit volgt dat de 
hypervisor niet zelfstandig kan functioneren. Er is altijd een besturingssysteem, zoals Linux of 
Windows vereist om te voorzien in de volledige virtualisatiefunctionaliteit. Dit bevordert echter 
wel de toegankelijkheid. De hypervisor wordt gewoon onderdeel van het besturingssysteem 
waarmee iedereen reeds bekend is.  

 
Figuur 5: Microsoft Hyper-V 
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Figuur 6: Citrix Xenserver 

4.8.2 Thick hypervisors 

Thick hypervisors of monolithic hypervisors voorzien in alle benodigdheden om virtuele 
machines te kunnen uitvoeren, zoals stuurprogramma’s, de planner en VM-bewaking en -
onderhoud. Dit betekent dat dit type hypervisor zelfstandig kan worden uitgevoerd. Het 
beheerbesturingssysteem (serviceconsole) is voor een normale werking niet nodig, maar maakt 
het bewaken en configureren van de host eenvoudiger.  

 
Figuur 7: VMware ESX 

4.9 FAILOVER SITES MET GEREPLICEERDE OPSLAG 
Het verhaal is echter nog niet afgelopen wanneer het datacenter wordt beschermd tegen het 
uitvallen van hardwarecomponenten. Grotere calamiteiten kunnen leiden tot het uitvallen van 
de gehele site, zoals in het geval van een overstroming of brand of wanneer de 
stroomvoorziening langer uitvalt dan door de UPS-apparaten kan worden opgevangen. 

Er zijn verschillende scenario’s die u in staat stellen zich te wapenen tegen dergelijke rampen. 
De vereisten ten aanzien van hoeveel gegevens verloren mogen gaan (Recovery Point 
Objective, RPO) en ten aanzien van hoelang systemen buiten bedrijf mogen blijven (Recovery 
Time Objective, RTO), zijn bepalend voor de juiste oplossing.   

Als er naar een andere site moet worden overgeschakeld, moeten de gegevens daar dus 
beschikbaar zijn. Het hangt van de vereisten af welke replicatiemethode daartoe de juiste 
methode is. Als er geen gegevens verloren mogen gaan, moet er voor synchrone replicatie 
worden gekozen. Dit is echter de meest hachelijke en dure oplossing. Bij asynchrone replicatie 
is het gegevensverlies gewoonlijk beperkt, maar niet gelijk aan nul.  
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Het nadeel van opslagreplicatie is dat er geen rekening wordt gehouden met applicaties en 
gegevensconsistentie. Als gegevens op de hoofdsite beschadigd raken, worden deze 
onmiddellijk naar de reservesite gerepliceerd.  

Als de gegevens eenmaal beschikbaar zijn op de failoversite, zijn er servers nodig om de 
gegevens toegankelijk te maken en om te voorzien in services. Servers op de herstelsite kunnen 
zowel in virtueel als in fysiek opzicht identiek zijn aan het hoofddatacenter. Het is bij fysieke 
servers over het algemeen gesproken moeilijker om opnieuw services aan te bieden dan bij 
virtuele servers. De belangrijkste reden daarvoor is dat virtuele machines niet afhankelijk zijn 
van hardware en dat deze van de ene fysieke machine naar de andere kunnen worden 
verplaatst zonder dat deze daartoe buiten bedrijf hoeven te worden gesteld.  

Wanneer het uitvallen van de hoofdsite langer duurt, moeten er backups worden gemaakt van 
gegevenswijzigingen door clients en applicaties. Hieruit volgt dat een replicatiesite die de 
productie kan overnemen over een eigen externe infrastructuur moet beschikken. 

4.10 FAILOVER SITES MET APPLICATIE-REPLICATIE 
Voor replicatiebewerkingen op applicatieniveau is het noodzakelijk dat beide zijden over een 
actieve server beschikken. Deze servers kunnen een applicatie uitvoeren die voorziet in een 
eigen methode voor het synchroniseren van applicatiegegevens. Database- of mailservers slaan 
transacties bijvoorbeeld op in lokale logboekbestanden die naar een secundair systeem worden 
verzonden. Dit passieve systeem injecteert de transactielogboeken in de eigen kopie van de 
gegevens.   

Deze methode kan leiden tot gegevensverlies als gesloten transacties op de hoofdsite niet naar 
de reservesite zijn gerepliceerd voordat het hoofdsysteem het begeeft. Indien deze methode op 
de juiste wijze is ingesteld, kan het gegevensverlies worden beperkt, maar het zal nooit nul zijn.  

Het voordeel van applicatiereplicatie is, dat kan worden gegarandeerd dat het reservesysteem 
consistent is. 

4.11 SYSTEM PORTABILITY 
System portability (SP) is in feite een vorm van serverreplicatie. Hierbij worden de systeem- en 
gegevensstations gerepliceerd zonder dat er rekening wordt gehouden met applicaties. Dit kan 
op bestandssysteemniveau of blokniveau of via het gebruik van VSS (Volume Shadow Services) 
gebeuren. De eerste en derde optie handhaven de consistentie van de gegevens op de 
gerepliceerde server, terwijl dit bij de tweede optie niet mogelijk is.  

Dit replicatieproces maakt gebruik van een techniek die X2V of Any To Virtual wordt genoemd. 
Deze techniek kan zowel worden gebruikt voor het repliceren van virtuele machines als voor het 
repliceren van fysieke machines. Het proces kan betrekking hebben op een volledige replicatie 
of op een stapsgewijze replicatie.  

Een standaardoplossing omvat naast replicatie naar Direct Attached Storage (DAS) of Network 
Attached Storage (NAS) op de system portability-host tevens een virtualisatieoplossing. Dit 
brengt met zich mee dat de beschermde systemen op een eenvoudige wijze op de host zelf 
kunnen worden gestart als deze eenmaal zijn gerepliceerd.   

De replicatie kan op bestandsniveau of op blokniveau plaatshebben. Voor relatief statische 
servers geldt dat het meestal de voorkeur verdient om gebruik te maken van replicatie op 
bestandsniveau, terwijl voor hosts met een groot aantal transacties geldt dat het beter is om 
voor replicatie op blokniveau te kiezen.  
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Figuur 8: OS Portability repliceert fysieke machines (de rode server) en virtuele machines (de 
groene server) op file- of blockniveau en slaat die als virtuele machine op  

4.12 BACKUPS 
Het is logisch dat de backups zich niet op de hoofdsite bevinden. In het geval van het verlies 
van het hoofddatacenter zijn de gegevens elders nog steeds beschikbaar. Het feit dat backups 
zich niet op de hoofdsite bevinden, houdt niet in dat deze in aanmerking komen als een 
oplossing voor herstel in noodgevallen, aangezien de herstelsite geen servers omvat waarmee 
de gegevens aan clients en applicaties kunnen worden aangeboden. Daarnaast is er gewoonlijk 
geen infrastructuur aanwezig op een site die alleen in backupservices voorziet. Het opbouwen 
van een productieomgeving op een dergelijke site is in veel gevallen fysiek onmogelijk.  

Het maken van een traditionele backup vergt de aanwezigheid van een agent op de 
desbetreffende machine. Het maakt niet uit of dit een fysieke of een virtuele machine is. 
Gegevens worden via deze agent over het LAN rechtstreeks naar de backupserver verzonden. 

Wanneer dergelijke servers virtueel zijn, is het tevens mogelijk om een rechtstreekse backup te 
maken van de virtuele vaste schijf op het SAN. Als er op een dergelijke wijze een backup wordt 
gemaakt, blijven alle bronnen beschikbaar voor productie met de virtuele machines in plaats 
van dat deze voor backups worden benut. Het nadeel van deze methode is dat er een snapshot 
van de gegevens wordt gemaakt, zonder dat er rekening wordt gehouden met applicaties, 
zodat de gegevens waarvan een backup wordt gemaakt zich niet in een consistente toestand 
bevinden. Deze methode is daarom alleen geschikt voor services die na een crash kunnen 
worden hersteld.  

 
Figuur 9: Proxy VM-backup 
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4.13 TOT SLOT 
Alle oplossingen voor de beschikbaarheid van data en systemen die in deze whtepaper zijn 
beschreven zijn momenteel verkrijgbaar. Maar de techniek staat niet stil. Er wordt continu hard 
gewerkt om op alle gebieden steeds slimmere, robuustere en snellere oplossingen te bedenken. 
Een mooi voorbeeld hiervan is cloud computing wat alles te maken heeft met innovatie in het 
datacentrum. Met deze nieuwe manier van denken over datacentra zullen de oplossingen 
blijven evolueren. Mede daardoor blijft beschikbaarheid van data en systemen een interessant 
en uitdagend onderwerp om mee bezig te zijn! 
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          Secure Access & Secure Networking  
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5. INLEIDING SECURE ACCESS & SECURE 
NETWORKING 
PQR solution schema’s zijn ontwikkeld om ICT-infrastructuurconcepten en technische 
oplossingen op een overzichtelijke, logische en functionele manier te kunnen presenteren.   

Het Application & Desktop Delivery (ADD) schema is door PQR ontwikkeld om in één oogopslag 
een compleet beeld te geven van de verschillende Applicatie en Desktop Delivery oplossingen. 
Deze oplossingen zorgen ervoor dat gebruikers toegang krijgen tot applicaties, online, offline, 
onsite en offsite waarbij werkplek, locatie en netwerkonafhankelijkheid essentieel is. 

Het Data & System Availability (DSA) schema is door PQR ontwikkeld om in één oogopslag een 
compleet beeld te geven van alle componenten waaruit het datacenter is opgebouwd en van de 
relaties tussen deze componenten. Hoewel oplossingen voor opslag en virtualisatie in veel 
gevallen een doel op zich kunnen zijn, is het met betrekking tot beschikbaarheid geen 
eenvoudige taak om een oplossing voor de beschikbaarheid van datacenters te ontwerpen. Alle 
aspecten van een datacenter zijn op elkaar van invloed. 

Het Secure Access en Secure Networking (SASN) schema is de essentiële schakel tussen de 
gebruikers- en zijn applicaties en de informatie- en backendsystemen in het datacenter. Secure 
Access en Secure Networking is het cement en de wapening tussen ADD en DSA. 

Het Secure Access en Secure Networking schema, waarbij de focus ligt op het veilig en 
betrouwbaar verbinding maken met applicaties en resources, is vooral gericht op de onderste 
lagen van het OSI-model. Het Secure Access en Secure Networking schema geeft grafisch de 
verschillende concepten en oplossingen weer. Daarnaast worden de verschillende oplossingen, 
leverancier onafhankelijk, inhoudelijk beschreven zodat helder is wat SASN is, welke concepten 
er zijn en wat de functionaliteit en toepassing is.  

Voor wie is het schema bedoeld? Mensen met basis netwerkkennis begrijpen het schema en 
kunnen door er gebruik van te maken meer inzicht krijgen in de functionaliteit en gerelateerde 
technieken. Een ervaren netwerkbeheerder of netwerkarchitect kan het schema gebruiken om 
collega’s die op andere gebieden gespecialiseerd zijn duidelijk te maken wat Secure Access en 
Secure Networking inhoudt. 
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6. SECURE ACCESS EN SECURE NETWORKING 
Het Secure Access en Secure Networking (SASN) schema is gebaseerd op de praktijkervaringen 
in ontwerp- en implementatietrajecten van verschillende, grote en middelgrote klanten. Alle 
functionaliteiten die mogelijk zijn om een bepaalde gebruiker op een bepaalde locatie met een 
bepaald apparaat veilige toegang te geven tot de applicatie of resource zijn in dit schema 
weergegeven. Het schema geeft een beeld van de functionele mogelijkheden, welke oplossing 
het beste is en welke leverancier hierbij past. Hoe het technisch infrastructuur ontwerp eruit 
ziet valt buiten de scope van het schema. 

Het schema is opgebouwd uit verschillende ‘vlakken’, namelijk: 

− Het datacenter met alle resources waar de gebruiker bij moet kunnen;  
− De locatie welke beschikt over een LAN-verbinding met het datacenter;  
− Een locatie waarbij de gebruikers gebruik maken van een eigen of niet beheerde 

internetverbinding en;  
− Een locatie waarbij de gebruiker door middel van een eigen WAN-verbinding of via een 

Virtual Private Network (VPN) via het internet verbinding maakt met het datacenter. 
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7. GEBRUIKERS, APPLICATIES EN 
WERKPLEKKEN 
Zoals aangegeven bestaat het schema uit een aantal vlakken die gevuld zijn met 
functionaliteiten. Naast de functionele symbolen zijn er ook symbolen gemaakt voor andere 
onderdelen in het schema zoals de gebruikers en de werkplekken. In dit hoofdstuk worden de 
verschillende gebruikers, applicaties en werkplekken beschreven. 

7.1 GEBRUIKERS 
Gebruikers zijn uniek, maar als we naar de verschillende rollen en werkzaamheden kijken is het 
mogelijk ze in groepen te verdelen. Een gebruiker heeft bijvoorbeeld een bepaald type 
werkplek, heeft toegang tot bepaalde applicaties en kan gebruik maken van bepaalde 
resources.  

Naast de typen gebruikers verschilt ook het aantal gebruikers dat aanwezig is op een vestiging. 
In het schema zijn de verschillende typen gebruikers in kleuren opgedeeld: blauw, groen, 
oranje en rood. Iedere kleur correspondeert met een rol. We onderscheiden de volgende rollen: 

KNOWLEDGE WORKER 

Een Knowledge Worker is een medewerker die werkt aan ontwikkelingen of die intensief 
gebruik maakt van kennis die is vastgelegd in informatiesystemen. Een Knowledge Worker stelt 
hoge eisen aan zijn ICT-werkplek, omdat hij bijvoorbeeld grafische applicaties (bijv. AutoCAD) 
gebruikt, zelf software moet kunnen installeren voor ontwikkeling, etc. De Knowledge Worker 
werkt met ideeën en is verantwoordelijk voor teams. Voorbeeld van deze gebruiker is een 
consultant of een team manager. 

STRUCTURED TASK WORKER  

Een Structured Task Worker is een medewerker die, in tegenstelling tot de Knowledge Worker, 
alleen werkt met informatie en data en niet met ideeën. De gebruiker moet snel over informatie 
kunnen beschikken. Voorbeeld van deze gebruiker is een boekhouder of controller. 

DATA ENTRY WORKER  

De Data Entry Worker is een medewerker die ICT-middelen gebruikt om de werkproductiviteit 
te verhogen. De Data Entry Worker gebruikt data en moet hier voornamelijk makkelijk bij 
kunnen via gestructureerde processen. Voorbeelden van dit type gebruiker is receptie of een 
secretaresse. 

7.1.1 Blauw 

De ‘blauwe gebruiker’ in het solution schema is een Knowledge Worker. Deze 
gebruiker kan op elke mogelijke locatie werken en maakt gebruik van de beheerde 
laptop en beheerde smartphone maar ook, als de gebruiker bijvoorbeeld thuis 
werkt, van een eigen computer die de gebruiker zelf beheert. 

De verschillende applicaties zijn zichtbaar op de werkplek van de gebruiker, aangeduid met de 
verschillende blokken op het scherm van het apparaat. Bijv. de paarse Windows applicaties en 
de blauwe web-based applicaties. Afhankelijk van de context, de locatie, type verbinding, soort 
authenticatie en type werkplek, wordt bepaald welke applicatie beschikbaar is. We noemen dit 
een Access Scenario. 

7.1.2 Groen 

De ‘groene gebruiker’ is een Structured Task Worker en werkt met een beheerde 
desktop computer en een beheerde smartphone. De smartphone wordt alleen 
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gebruik om mail te ontvangen en om gebruik te maken van Unified Communications 
functionaliteiten. De vaste werkplek is aanwezig op het verbindingsprofiel Local (met een LAN-
verbinding), Branch (met een WAN-verbinding) en via het internet (alleen met de beheerde 
smartphone).  

De groene gebruiker heeft minder applicaties beschikbaar (een Knowledge Worker maakt 
bijvoorbeeld gebruik van AutoCAD terwijl Structured Task Worker dit niet nodig heeft). Van het 
type gebruiker Structured Task Worker zijn over het algemeen meer op een locatie aanwezig 
dan van het type Knowledge Worker (blauw). 

7.1.3 Oranje 

De Data Entry Worker beschikt alleen over een beheerde desktop werkplek en is te 
vinden in het Local en het Branch type verbinding. Deze gebruiker werkt niet thuis 
en heeft slechts een beperkt aantal applicaties nodig om te werken. Deze 
medewerker wordt als ‘oranje gebruiker’ in het schema weergegeven. 

7.1.4 Rood 

De ‘rode gebruiker’ is een anonieme gebruiker en benut de open verbinding, het 
internet. Deze gebruiker is niet aanwezig in een directory service en heeft een 
onbeheerde smartphone en zit op een onbeheerde werkplek (dit kan zowel een 
desktop als een laptop zijn). De Rich Internet Applicaties (bijvoorbeeld een iPhone applicatie) 
en web based applicaties, zoals een webshop of een track&tracé-applicatie, worden op de 
onbeheerde devices beschikbaar gesteld. 

7.2 APPLICATIES 
De verschillende typen gebruikers maken gebruik van allerhande applicaties en resources. Deze 
zijn ook met kleuren te onderscheiden en komen overeen met de kleur van de applicatie of 
resource zoals deze in het datacenter van het solution schema staat. 

7.2.1 Paars 

Paarse blokken op de schermen van de verschillende apparaten geven Windows applicaties 
weer die in het datacenter gehost worden. Donkerpaars wijst op een offline Windows applicatie. 

7.2.2 Blauw 

Blauwe blokken op de schermen van de verschillende apparaten staan voor web-architected 
applicaties die in het datacenter gehost worden. 

7.2.3 Oranje 

Oranje blokken op de schermen van de verschillende apparaten zijn Messaging/Unified 
Communications applicaties die in het datacenter gehost wordt. 

Overige applicaties en resources (zoals deze in het datacenter beschikbaar zijn) hebben geen 
relatie tot de gebruiker en de werkplek, maar hebben wel een relatie tot een functionaliteit 
zoals deze geboden wordt in het schema. 

7.3 WERKPLEKKEN 
Waar in het vorige hoofdstuk beschreven wordt welke gebruikers in het schema weergegeven 
zijn en de rollen die deze gebruikers hebben, beschrijft dit hoofdstuk met welke apparaten deze 
gebruikers werken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beheerde en niet-beheerde apparaten 
(trusted en untrusted devices) door middel van de kleur op de achtergrond van het scherm van 
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het apparaat: groen is trusted en rood is untrusted. Afhankelijk van het apparaat (beheerd of 
niet-beheerd) is de applicatie of resource beschikbaar. 

7.3.1 Smartphone 

De smartphone of tablet PC maakt gebruik van een WiFi of andere soort 
verbinding, zoals 3G of 4G, om toegang te krijgen tot de applicatie of resource 
waar de gebruiker met dit apparaat recht op heeft. In het solution schema staan alleen 
Messaging/Unified Communications en Rich Internet Applications. Daarnaast is het ook mogelijk 
om met technieken als de Citrix Receiver of VMware View Client op de iPad of Android tablet 
applicaties beschikbaar te stellen, echter zijn deze in het schema niet functioneel weergegeven. 
Naast de messaging functionaliteit (oranje blok in het scherm) is er ook een web applicatie 
beschikbaar (blauw blok). 

De untrusted smartphone maakt gebruik van dezelfde mogelijkheden. Echter zijn 
deze in het schema beperkt tot een webapplicatie. De untrusted smartphone is te 
herkennen aan de rode achtergrond. 

7.3.2 Laptop 

De laptop wordt gebruikt door de blauwe gebruiker om altijd en overal een 
trusted apparaat te hebben en te kunnen beschikken over de applicaties en 
resources die de Knowledge Worker nodig heeft. Ook hier zijn de applicaties 
en resources als blokken in het scherm weergegeven. Op de laptop van de 
Knowledge Worker die een remote verbinding maakt met het datacenter is te 
zien dat hij een Windows applicatie offline aangeboden krijgt (donkerpaarse 
applicatie). 

7.3.3 Desktop 

De desktop wordt als trusted apparaat gebruikt door de groene en oranje gebruiker. De 
desktop blijft op zijn plek staan op de locatie waar de gebruiker werkt; dit kan een local of 
branch netwerk zijn.  

De untrusted desktop wordt door de rode 
(anonieme gebruiker) en door de Knowledge 
Worker gebruikt om een webapplicatie te 
benaderen die in het datacenter gehost wordt 
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8. VERBINDINGEN EN VERKEER 
Binnen het solution schema worden scenario’s door middel van lijnen en wolken weergegeven. 
In dit hoofdstuk worden deze symbolen nader toegelicht om de gedachtegang hierachter te 
verduidelijken. De locaties en functionaliteiten worden in hoofdstuk vijf en zes toegelicht. 

8.1 INTERNET 
Het internet wordt gebruikt om gebruikers vanaf de remote locatie (gebruikers die thuis 
werken), de anonymous gebruikers en, indien gebruik gemaakt wordt van de site-to-site VPN 
connectie, gebruikers op de branch locatie, toegang te geven tot het datacenter. Het internet is 
een volledig untrusted verbinding en verbindingen met het datacenter via het internet dienen 
derhalve goed beveiligd te zijn. 

 

8.2 WAN 
De WAN connectie wordt gebruikt om gebruikers op de branch locatie toegang te geven tot het 
datacenter. WAN-connecties kunnen zowel als trusted als untrusted gezien worden, trusted 
omdat het een eigen verbinding is die gehuurd wordt van een WAN service provider maar ook 
untrusted omdat niet duidelijk is wat er precies met het verkeer gebeurd. In het solution 
schema zijn firewalls geplaatst aan beide zijden. 
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8.3 DATASTROMEN 
Binnen het solution schema zijn veel verschillende communicatielijnen aanwezig. Deze lijnen 
geven geen connecties of verbindingen weer, maar datastromen waarvoor bepaalde 
functionaliteit aanwezig is. Functionaliteiten hoeven niet in-line, in het pad van het verkeer, 
geplaatst te zijn, maar moeten wel iets met de datastroom doen. 

8.3.1 Groen 

De groene lijn geeft betrouwbaar, unencrypted verkeer weer. 

 

8.3.2 Paars 

De paarse lijn geeft betrouwbaar, door middel van een (IPSEC of SSL) VPN encrypted verkeer 
weer. 

 

8.3.3 Rood 

De rode lijn geeft onbetrouwbaar verkeer weer, zowel encrypted als unencrypted. 

 

8.3.4 Blauw 

Normaal internet verkeer (web browsing, mail) wordt weergegeven door blauwe lijnen met 
pijlen aan de uiteinden. 

 

8.3.5 Oranje 

Al het verkeer binnen de DMZ wordt met oranje lijnen weergegeven. 
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9. LOCATIES 
De verschillende gebruikers en apparaten bevinden zich op allerlei locaties. Deze locaties 
worden gekarakteriseerd door zowel het type en de snelheid van de verbinding met het 
datacenter als door het aantal medewerkers. In het solution schema worden de gebruikers en 
apparaten verdeeld over een ‘local’ blok, een ‘remote’ blok, een ‘anonymous’ locatie en een 
‘branch’ blok. Binnen deze blokken zijn de verschillende functionaliteiten beschreven die nodig 
zijn om het betreffende type gebruiker met het betreffende apparaat op een veilige en goede 
manier toegang te geven tot de applicaties en resources in het datacenter. 

In onderstaande paragrafen wordt per locatie beschreven welke functionaliteiten daar aanwezig 
zijn en waarom bepaalde functionaliteiten daar niet aanwezig zijn. De functionaliteiten worden 
in hoofdstuk 10 nader toegelicht. 

9.1 LOCAL 
In het local locatievlak wordt uitgegaan van een LAN-verbinding. Bandbreedte is voldoende 
aanwezig aangezien de gebruiker op dezelfde locatie als het datacenter werkt. Als de gebruiker 
op dezelfde locatie werkt als waar het datacenter gehost wordt is dit meestal de grootste 
locatie. Hier zijn dus ook de meeste medewerkers aanwezig. Aangezien alle mensen die vanuit 
het local locatievlak bekend zijn, zijn de anonieme gebruikers (rood) hier niet weergegeven. 

 

Gebruikers met laptops en smartphones hebben een WiFi-verbinding nodig; gebruikers met een 
desktop een vaste verbinding met de switch. Op alle laptops en desktops is end-point security 
functionaliteit toegepast. Deze functionaliteit wordt technisch als Network Access Control (NAC) 
of Network Access Protection (NAP) aangeduid. Naast end-point security wordt door middel van 
802.1x authenticatie bepaald of de gebruiker met zijn of haar credentials verbinding mag 
maken met het netwerk (zowel wireless als wired). Een firewall en een IDP/IDS functionaliteit is 
geplaatst tussen het gebruikers netwerk en het datacenter netwerk om het security risico 
verder te verkleinen. 
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9.2 REMOTE 
Medewerkers die remote bezig zijn, moeten gezien worden op alle locaties behalve local of 
branch. Zij maken gebruik van een internetvverbinding via een niet beheerde netwerk 
infrastructuur. De enige invloed die uitgeoefend kan worden op zo’n gebruiker is de end-point 
security op het apparaat. 

 

Alleen de blauwe (Knowledge Worker) en groene (Structured Task Worker) gebruikers hebben 
de mogelijkheid om vanuit het remote locatievlak verbinding te maken met het datacenter, 
waarbij de groene gebruiker alleen de messaging/unified communications functionaliteit op de 
smartphone benut. De blauwe gebruiker maakt gebruik van token authenticatie om een extra 
authenticatie factor toe te voegen. De gebruiker heeft in dit locatievlak de smartphone en 
laptop welke trusted zijn (met de daarbij horende applicaties) en een untrusted desktop 
computer. Te zien is dat de blauwe gebruiker meer applicaties beschikbaar heeft met een 
trusted laptop, dan wanneer hij gebruik maakt van een untrusted desktop. 

9.3 ANONYMOUS 
De rode gebruikers zijn ‘anonymous’ en daarom niet in een aantal uit te drukken, de gebruiker 
maakt alleen gebruik van een web applicatie (bijv. track&trace, webshop) welke in het 
datacenter gehost wordt. 

 

9.4 BRANCH 
Karakteristiek voor het  branch locatievlak is de verbinding. Aangezien de branch locatie gebruik 
maakt van een Wide Area Network (WAN) verbinding en/of gebruik maakt van een site-to-site 
VPN via het internet is bandbreedte en functionaliteit van deze verbinding beperkt. Het is 
bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van WAN verbindingen niet mogelijk een ethernetverbinding 
op OSI-laag twee te maken met het datacenter. In het SASN solution schema is uitgegaan van 
een gerouteerde verbinding, aangezien deze het meest voorkomt. Zowel de WAN-verbinding als 
de site-to-site VPN-verbinding is opgenomen aangezien deze vaak naast elkaar toegepast 
worden voor redundantie. 
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Op het branch locatievlak zijn minder mensen aanwezig dan op het local locatievlak omdat een 
branch locatie een nevenvestiging is terwijl een locatie op het local locatievlak op dezelfde 
locatie als het datacenter de hoofdvestiging is. In het geval van een extern datacenter (hosted 
omgeving of private cloud) kan elke locatie waar mensen werken gezien worden als branch 
locatie. Aangezien applicaties of resources afhankelijk kunnen zijn van beschikbare bandbreedte 
kan een groene gebruiker op het branch locatievlak minder applicaties of resources benaderen 
dan wanneer de groene gebruiker op een local locatievlak zit. Naast de end-point security, 
802.1x, WiFi en Switch functionaliteit wordt op het branch locatievlak gebruik gemaakt van een 
router aangezien de verbinding met het datacenter zoals eerder aangegeven een verbinding op 
laag drie (waar routering plaatsvind) is.  

Om de gebruiker op de branch locatie een goede werkomgeving te bieden worden de door het 
type verbinding beperkende factoren (met name lagere bandbreedte en hogere latency) door 
middel van een WAN-optimization-oplossing opgelost. Tevens kunnen in deze functionaliteit 
andere functionaliteiten ondergebracht worden die voordelen bieden om op de locatie zelf uit te 
voeren zoals DNS/DHCP services en File/Print services.  

De branch locatie maakt gebruik van een eigen internetconnectie die naast voor de site-to-site 
VPN verbinding ook gebruikt wordt voor internetverkeer. Dit om de WAN of site-to-site VPN-
verbinding niet onnodig te belasten. Hiervoor is een Unified Threat Management (UTM) firewall 
symbool aanwezig om de gebruiker op de branch locatie op een veilige manier gebruik te laten 
maken van het internet. Unified Threat Management (UTM) houdt in dat meerdere 
functionaliteiten in de firewall samengebracht zijn om dit te bewerkstelligen, in dit geval is dit 
Antivirus en Content Filtering. 

9.5 DATACENTER 
In het datacenter zijn alle resources en applicaties aanwezig die door de gebruikers op 
verschillende locaties gebruikt worden. De verschillende resources en applicaties zijn met 
kleuren te onderscheiden, die overeenkomen met de kleuren op de schermen van de apparaten 
van de verschillende gebruikers.  



 
PQR Handboek  

ICT-infrastructuur 

 

   

Versie 2.0 2012 Pagina 32/102 

 

 

Functionaliteiten in het datacenter zijn een load balancer welke hier voor de web application 
server geplaatst is. Web-architected applications zijn bij uitstek geschikt om door middel van 
een load balancer hoog beschikbaar en schaalbaar te maken. Een web application firewall 
beveiligt deze web applications door te controleren op applicatie niveau (http) wat de gebruiker 
precies met de web applicatie doet.  

De functionaliteiten load balancer en web application firewall kunnen in één apparaat 
gecombineerd worden, echter zijn ze in het solution schema als verschillende functionaliteiten 
getekend. Switching functionaliteit is uiteraard aanwezig alsook router functionaliteit. De 
verkeersstroom van de locatie local komt rechtstreeks binnen in het datacenter, zonder gebruik 
te maken van een DMZ. Dit omdat binnen ‘local’ reeds een firewall en IDS/IPS functionaliteit 
aanwezig is. 
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9.6 DMZ  
Een firewall schermt de datacenter resources en applicaties af van de DMZ waarin een aantal 
security functionaliteiten geplaatst zijn. De DMZ is op zijn beurt weer door middel van een 
firewall afgeschermd van het internet en van de WAN-connectie om ook hier te controleren 
welk verkeer wel en welk verkeer niet is toegestaan. De verschillende datastromen vanaf het 
internet en vanaf de WAN-connectie komen binnen uit de buitenste firewall waarna een aantal 
security functionaliteiten gebruikt worden om de omgeving te beveiligen. Tevens is de 
internetconnectie voor bijvoorbeeld uitgaande en inkomende mail hier als datastroom aanwezig 
omdat ook hier security functionaliteiten nodig zijn. 

 

Vanuit de branch locatie, waar WAN-optimalisatie plaatsvindt, is ook binnen de DMZ in de 
datastroom een WAN optimization functionaliteit geplaatst. Tevens is hier, net als bij de local 
locatie, een IDS/IPS functionaliteit geplaatst. Aangezien het verkeer in deze stroom 
betrouwbaar is (het komt vanaf een trusted locatie met alleen maar trusted apparaten waar ook 
nog op de locatie zelf een aantal security functionaliteiten aanwezig zijn), zijn hier geen verdere 
functionaliteiten geplaatst. 

Op de datastroom van anonymous gebruikers die alleen gebruik maken van een web applicatie 
is reverse proxy functionaliteit geplaatst zodat mogelijke encryptie (door middel van SSL) 
getermineerd kan worden (SSL offloading). Het verkeer ná de reverse proxy is te analyseren 
door de IDS/IPS functionaliteit die na de reverse proxy geplaatst is en is te scannen door de 
antivirus gateway. 

Bekende gebruikers die vanaf de remote locatie gebruik willen maken van de resources en  
applicaties in het datacenter maken een verbinding met de SSL VPN functionaliteit zodat 
verkeer encrypted is. Na de SSL VPN functionaliteit is reverse proxy functionaliteit geplaatst om 
gegevens te cachen en indien nodig SSL offloading te doen. Al het verkeer wordt door een 
IDS/IPS gecontroleerd en door een antivirus gateway gescand. 

Op het reguliere internet verkeer worden de meeste security functionaliteiten toegepast: Proxy 
(hier als forwarding proxy), IDS/IPS functionaliteit, Antivirus, Anti-SPAM en Content filtering. Er 
kan gekozen worden bepaalde functionaliteiten in een bepaalde richting wel of niet te gebruiken 
(bijvoorbeeld inkomend verkeer alles controleren maar uitgaand verkeer niet). 
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10. FUNCTIONALITEITEN 
In dit hoofdstuk worden alle functionele symbolen uitgelegd en wordt er een koppeling gelegd 
met technische invulling van de verschillende functionaliteiten. 

10.1 SWITCH 
Het switch symbool wordt in alle trusted locaties gebruikt in het schema om een 
verbinding te maken met het apparaat of verbinding te maken met de WiFi-
functionaliteit. De switch functionaliteit in het schema wordt in alle scenario’s 
toegepast. 

De switch functionaliteit vindt plaats op laag twee van het OSI-model. Ethernet frames worden 
naar de juiste bestemming gestuurd op basis van het MAC-adres dat in een tabel van de switch 
staat (MAC-tabel). De switch ziet welk systeem, dus welk MAC-adres, achter een bepaalde 
poort aanwezig is en beperkt zo het zogenaamde collissiondomein. Frames komen alleen aan 
bij het systeem waar de frames voor bedoeld zijn en niet, zoals bij een hub, bij alle systemen 
binnen het collissiondomein. 

Binnen de switch functionaliteit zijn tal van technieken geïntroduceerd ten behoeve van 
snelheid, schaalbaarheid en redundantie. Belangrijkste voorbeeld hiervan is Spanning-Tree. Het 
Spanning-Tree protocol zorgt ervoor dat redundante verbindingen gelegd kunnen worden 
zonder dat een broadcast storm ontstaat doordat er een loop in het netwerk ontstaat. Hiervoor 
worden verbindingen dicht gezet (blocking) en op het moment dat een redundant pad nodig is 
wordt de verbinding open gezet (forwarding). Dit gebeurt op basis van een hiërarchie met een 
root switch en een backup root switch. Binnen spanning-tree zijn verschillende versies actief die 
het mogelijk maken verbindingen te load balancen per VLAN. Bijvoorbeeld, poort 24 is 
forwarding voor VLAN 1 en blocking voor VLAN 2 en poort 23 (de redundante verbinding) is 
blocking voor VLAN 1 en forwarding voor VLAN 2. 

Om alle poorten in forwarding mode te zetten is het nodig om logisch gezien geen loops in het 
netwerk te krijgen. Oplossing hiervoor is van verschillende fysieke switches één logische switch 
te maken die binnen de logische switch redundant is opgebouwd. 

Proprieteray technieken om van verschillende fysieke switches één logische switch te maken 
zijn Stackwise en Virtual Switch System (VSS) van Cisco, Intelligent Resilient Framework (IRF) 
van HP Networking, Virtual Chassis van Juniper Networks en Knowledge Worker van Brocade 
(voorheen Foundry).  

10.2 ROUTER 
Verkeer wordt op laag drie van het OSI-model gerouteerd. Waarbij een switch 
gebruikt maakt van MAC–adressen, gebruikt een router IP-adressering. Op basis 
van het IP-adres wordt een packet naar de juiste bestemming gestuurd. Dit kan 
een systeem zijn binnen het subnet van een poort van de router (dan gaat het packet 
rechtstreeks naar zijn bestemming) of een systeem dat achter een volgende router te vinden is 
(dan wordt het packet naar de volgende router gestuurd die dan weer een beslissing neemt 
waar het packet heen moet). De router gebruikt hiervoor een routering en forwarding tabel. In 
deze tabel zijn alle verbonden IP-subnetten weergegeven en kunnen routes naar andere IP-
subnetten geplaatst worden welke achter een andere router te vinden zijn. De beslissing wordt 
genomen op basis van best match: een route die het meest specifiek in de tabel staat voor een 
bepaald packet wordt gebruikt. Bekend voorbeeld hiervan is de default route met subnet adres 
0.0.0.0 en als subnet masker 0.0.0.0 naar een volgende router. Al het verkeer dat niet 
gespecificeerd staat in de routing table wordt naar de volgende router gestuurd. Vaak is dit de 
internet router. Routing tables kunnen statisch gevuld worden maar ook dynamisch door 
gebruik te maken van een routing protocol. Voorbeelden hiervan zijn het Border Gateway 
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Protocol (BGP), Open Shortest Path First (OSPF) en het Cisco proprietary Enhanced Interior 
Gateway Protocol (EIGRP). BGP wordt over het algemeen niet binnen lokale netwerken 
gebruikt, maar binnen het internet en WAN-oplossingen. Bekende fabrikanten van routers zijn 
bijvoorbeeld Cisco en Juniper Networks. 

10.3 FIREWALL 
Waar switching en routing functionaliteit gebaseerd is op het doorsturen van 
informatie (bij een switch ethernet frames, bij een router IP packets), is een 
firewall bedoeld om verkeer te blokkeren mits het wordt toegestaan. Firewalls 
nemen een dergelijke beslissing op basis van een aantal gegevens. In het geval 
van een traditionele firewall gebeurt dit op laag vier van het OSI-model. Op basis van bron IP-
adres, bestemming IP-adres, TCP en UDP poort nummer wordt bepaald of het verkeer 
toegestaan is (permit) of niet (deny). In de nieuwe generatie firewalls (next-gen firewalls) 
wordt hier de gebruiker en de applicatie aan toegevoegd. Bijvoorbeeld MSN Messenger wordt 
toegestaan, maar file transfer via het MSN Messenger protocol wordt geblokkeerd. Bekende 
fabrikanten van firewall functionaliteit zijn onder andere Juniper Networks, Watchguard, 
Microsoft ForeFront Threat Management Gateway (TMG) en Fortinet. Palo Alto is een nieuwe 
firewall fabrikant volledig gericht op de ‘next-gen’ firewalls waar de andere firewall fabrikanten 
de ‘next-gen’ functionaliteit aan de traditionele firewall toegevoegd hebben. 

10.4 IDS/IPS 
IDS/IPS functionaliteit is enigszins vergelijkbaar met de next-gen firewall 
functionaliteit. Op applicatieniveau wordt gekeken naar het verkeer, bekende 
aanvallen worden herkend en verkeer kan worden geblokkeerd. Een database 
met signatures is aanwezig en verkeer wordt vergeleken met deze signatures. Verschil tussen 
Intrusion Detection Systems (IDS) en Intrusion Prevention System (IPS) is dat de IDS alleen 
aanvallen herkend en de IPS de aanvallen ook tegenhoudt. Bekende fabrikanten van IDS/IPS 
functionaliteit zijn Cisco (IDS), Juniper Networks (IDP) en HP Networking (Tipping Point). 

10.5 ANTIVIRUS 
Binnen alle ICT-infrastructuren wordt wel antivirus software gebruikt. Er zijn 
uitzonderingen (zoals Terminal Servers, VDI-omgevingen), maar dan wordt hier 
expliciet voor gekozen. Antivirus functionaliteit in het SASN solution schema is 
niet de antivirus software op de werkplek maar de gateway functionaliteit. 
Onder andere verkeer van en naar het internet wordt gecontroleerd op virussen. Dit kunnen 
bijvoorbeeld downloads zijn maar ook attachments in e-mailverkeer. Vaak wordt antivirus 
functionaliteit op het gebied van mail geïntegreerd met anti-SPAM functionaliteit. Bekende 
fabrikanten van antivirus software- en hardwarefunctionaliteit zijn McAfee, Microsoft en Trend 
Micro. Deze producten worden geïntegreerd in de totaaloplossing (mits deze aanwezig is). 
Barracuda en PineApp hebben antivirus producten specifiek voor mailverkeer. Bluecoat is een 
fabrikant met een product specifiek voor webverkeer. Dit werkt samen met de proxy-oplossing. 

10.6 ANTI-SPAM 
Van de e-mail die naar een organisatie verzonden wordt is het overgrote deel 
SPAM, vaak met virussen of trojan software. Anti-SPAM functionaliteit is dus een 
vereiste voor SASN. Anti-SPAM functionaliteit maakt gebruik van blacklists, 
analyse van berichten en meer technieken. De functionaliteit kan in de mailapplicatie zelf 
(Microsoft Exchange) geïntegreerd zijn, maar ook als externe gateway. Bekende fabrikanten 
van Anti-SPAM functionaliteit zijn Barracuda, PineApp en Microsoft met ForeFront threat 
management gateway (TMG) functionaliteit. 
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10.7 CONTENT FILTERING 
Gebruikers maken veel gebruik van internet, echter niet altijd om zakelijke 
redenen. Content filtering functionaliteit kan gebruikt worden om gebruik van 
internet te beperken door toegang in te delen in categorieën. Ook kan hier een 
tijdvariabele aan gekoppeld worden (bijvoorbeeld een gebruiker mag van 9:00 
uur tot 18:00 uur geen gebruik maken van www.facebook.com). 

Een bekende fabrikant van content filtering functionaliteit is Websense. Bluecoat heeft een 
content filtering functionaliteit als toevoeging op de proxy-oplossing. 

10.8 ENDPOINT SECURITY 
Controle over het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot 
resources en applicaties is een belangrijk onderdeel van SASN. Als pure thin 
clients gebruikt worden is dit een risico minder, er kan immers minder op 
geïnstalleerd worden. Voor laptops en andere apparaten heeft de gebruiker meer 
mogelijkheden waardoor een dergelijk apparaat meer risico zal lopen. Door endpoint security te 
gebruiken kan gecontroleerd worden of een apparaat aan de security eisen voldoet die door de 
organisatie gesteld zijn. Dit geldt voor wired en wireless gebruikers door Network Access 
Control of Network Access Protection (NAC/NAP) te gebruiken, maar ook voor remote 
gebruikers doordat de SSL VPN endpoint security ondersteunt. Op deze manier kan bijvoorbeeld 
gecontroleerd worden of op het apparaat waarmee verbinding gemaakt wordt antivirus 
software geïnstalleerd is en of het patch niveau van Windows op het juiste niveau is. Bekende 
fabrikanten van NAC-functionaliteit zijn bijvoorbeeld Cisco, HP Networking, Juniper Networks en 
Quarantainenet. Microsoft heeft NAC functionaliteit in het portfolio die Network Access 
Protection (NAP genoemd wordt. 

10.9 SSL VPN 
Om via een onbeheerde en onveilige verbinding zoals het internet connectie te 
maken met het datacenter is een encrypted sessie nodig. Door een Virtual Private 
Network (VPN) te gebruiken wordt dit gerealiseerd. Er wordt een encrypted 
authenticatie gedaan waarna al het verkeer van de client naar het datacenter encrypted is. 
Voorheen werd een client gebruikt welke een VPN-verbinding maakt met de firewall (IPSEC 
VPN). Hiermee wordt een netwerkverbinding gemaakt op laag drie waarna de firewall zo nodig 
verkeer kan toestaan of weigeren. Bij een SSL VPN wordt de authenticatie en het verkeer 
versleuteld door middel van een SSL certificaat dat op een appliance staat (of op een 
gecombineerd apparaat zoals een firewall). Aan de gebruiker wordt een portal gepresenteerd 
met daarop de applicaties en resources welke voor de gebruiker relevant zijn. Er kan hier op 
basis van gebruiker bepaald worden waar de gebruiker bij kan komen. Indien nodig kan ook 
met een SSL VPN oplossing een netwerkverbinding opgezet worden. Bekende fabrikanten van 
SSL VPN functionaliteit zijn onder andere Juniper (SA), Citrix (Access Gateway), F5 (Firepass), 
Cisco (ASA) en Microsoft (UAG). 

10.10 WAN OPTIMIZATION 
Gebruikers op de branch locatie maken gebruik van een over het algemeen 
tragere verbinding dan de LAN-verbinding. Dit kan een WAN-verbinding zijn of 
een site-to-site VPN (of beide). WAN Optimzation oplossingen kunnen de 
gebruikerservaring op een dergelijke locatie verbeteren door een aantal 
technieken toe te passen. Hiervoor dient een WAN Optimization oplossing aan beide kanten van 
het verkeer geplaatst te worden, dus op de branch locatie zelf en in het datacenter.  

 

http://www.facebook.com/
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WAN Optimization functionaliteit maakt gebruik van TCP optimalisatie, caching van bekende 
protocollen en kan op de branch locatie services aanbieden (DNS/DHCP/File/Print) waardoor 
hier geen server aanwezig hoeft te zijn. Bekende oplossingen zijn van Riverbed, Expand, Cisco 
(WAAS), Juniper (WXC) en Citrix (Repeater). 

10.11 802.1X 
Voordat een gebruiker verbinding met het bedrade of draadloze (WiFi) network 
maakt moet hij zich authenticeren op het netwerk. Op grote draadloze netwerken 
met centrale authenticatie wordt hiervoor vaak de standaard WPA(2)-Enterprise. 
Deze authenticatie past het 802.1x protocol toe dat op zijn beurt weer gebruik 
maakt van een RADIUS service. De RADIUS service kent de directory services (bijv. Active 
Directory) zodat de gebruiker de credentials zoals deze in de directory service bekend zijn kan 
benutten. Het 802.1x protocol kan ook toegepast worden op bedrade netwerken zodat niet 
iedere gebruiker een apparaat kan koppelen op het bedrade netwerk waarna een verbinding tot 
stand gebracht kan worden. Alle managed switches van bekende fabrikanten (zoals eerder 
genoemd) ondersteunen 802.1x. 

10.12 LOAD BALANCER 
Een server kan maar een bepaald aantal gelijktijdige netwerk connecties aan. Dit 
is afhankelijk van de kracht van de server en de service die gehanteerd wordt. 
Ook is het vaak nodig om een server redundant uit te voeren terwijl hier geen 
clustering techniek voor toegepast kan worden door beperkingen en gedrag van 
deze techniek. Door load balancer functionaliteit vóór deze server te plaatsen kan dit opgelost 
worden. De load balancer presenteert een virtual IP-adres in het netwerk welke opgenomen 
wordt in de DNS functionaliteit waarna de load balancer de sessies verdeeld over een aantal 
echte servers. De load balancer kan verschillende technieken aanwenden om te load balancen 
(OSI laag 3, laag 4 en laag 7). Sessies van apparaat A naar service X moeten tijdens de sessie 
wel bij dezelfde echte server aankomen, hiervoor wordt persistence toegepast. Bijvoorbeeld op 
basis van het client IP-adres wordt deze altijd naar dezelfde echte server doorverwezen. Dit kan 
ook door bijvoorbeeld een http cookie weg te schrijven op de client. De load balancer 
functionaliteit kan ‘zien’ of een echte server aanwezig is en of de benodigde service 
(bijvoorbeeld http) actief is. Op de server kan gebruik gemaakt worden van het Simple Network 
Management Protocol (SNMP), een TCP port check of een banner grab van bijvoorbeeld een 
http service, deze oplossingen zorgen ervoor dat de beschikbaarheid van de service 
gemonitored kan worden. Bekende Load Balancer fabrikanten zijn F5 (BigIP), A10 Networks, 
Cisco (ACE), Citrix (Netscaler) en KEMP. 

10.13 WEB APPLICATION FIREWALL 
Een Web Application Firewall (WAF) is specifiek bedoeld voor webapplicaties. 
Door de http sessie te analyseren en bepaalde commando’s wel of niet toe te 
staan wordt de webapplicaties beschermd tegen ongewenst gedrag. Bekende 
fabrikanten van Web Application Firewalls zijn onder andere Cisco (functionaliteit in de ACE), F5 
(ASM), Citrix (functionaliteit in de Netscaler). 

10.14 (REVERSE) PROXY 
Toen internetverbindingen nog overwegend traag waren werden proxy servers 
gebruikt om gegevens te cachen zodat data niet onnodig meerdere keren over de 
internet verbinding ging. Tegenwoordig wordt proxy functionaliteit in twee 
richtingen toegepast: in de forwarding proxy en de reverse proxy. De proxy functionaliteit wordt 
gebruikt als beveiligoplossing voor zowel gebruikers die het internet (forwarding proxy) 
raadplegen, als voor gebruikers die vanaf het internet gebruik maken van een applicatie of 
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resource (reverse proxy). De proxy doet in beide gevallen een ‘man in the middle’. De sessie 
wordt niet meer vanaf de gebruiker naar de service opgezet, maar de proxy doet dit voor de 
gebruiker. Hierdoor kunnen verschillende functionaliteiten toegepast worden zoals Antivirus en 
Content Filtering op het verkeer. Indien de gebruiker een encrypted sessie (SSL) wil gebruiken 
kan de proxy ook hier het verkeer analyseren doordat de proxy de SSL encryptie afhandelt (in 
het geval van reverse proxy SSL offloading). Bekende fabrikanten van proxy functionaliteit zijn 
Microsoft (TMG) en Bluecoat (ProxySG). 

10.15 WIFI 
Draadloze netwerken zijn bijna overal aanwezig en er zijn veel fabrikanten die 
oplossingen leveren. Onderscheidend is het centraal beheer van grote draadloze 
netwerken en hoe flexibel met access points omgegaan kan worden. Bekende 
fabrikanten van WiFi-functionaliteit zijn bijvoorbeeld Cisco, HP Networking, Aruba en Trapeze. 

10.16 2-FACTOR AUTHENTICATION 
Een gebruiker die via SSL VPN functionaliteit applicaties en resources gebruikt, moet 
zich eerst authenticeren. Waar dit bij 802.1x gebeurt op basis van credentials zoals 
deze bekend zijn in de directory service, is dit bij een SSL VPN verbinding niet 
voldoende. Gebruikers die zich hier authenticeren maken gebruik van een one-time-password 
(token) om een extra authenticatie toe te voegen. Naast de bekende credentials voert de 
gebruiker een tweede wachtwoord in dat door een fysiek of SMS token gegenereerd wordt. 
Bekende fabrikanten van 2-Factor authentication zijn bijvoorbeeld RSA, Cryptocard en 
ActivIdentity. 
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11. INLEIDING ADVANCED IT INFRASTRUCTURE 
& MANAGEMENT 
Iedere moderne auto bezit wel een boardcomputer. Ondanks dat de auto nieuw is worden de 
verschillende componenten van de auto scherp gecontroleerd. De bandenspanning moet 
optimaal zijn, het oliepeil mag niet te laag zijn, de toevoer van brandstof moet constant zijn en 
ga zo maar door. Wanneer één van deze zaken niet in orde is, maakt de boardcomputer daar 
melding van. Door meteen actie te ondernemen op deze berichten, worden verdere schade en 
problemen met de auto voorkomen. De boardcomputer beheert als het ware de auto. Zoals een 
auto beheerd wordt, zo dienen ook systeemcomponenten, applicaties, besturingssystemen, 
infrastructuurcomponenten, enz.… bewaakt en onderhouden te worden. Wanneer dit niet 
gebeurt, kunnen er problemen binnen de verschillende schakels van een ICT-infrastructuur 
ontstaan. 

 
Figuur 1: Advanced ICT-infrastructuur 

Welke componenten zijn nu noodzakelijk om te bewaken en te onderhouden en welke 
mogelijkheden zijn er om dit te doen? Figuur 1 geeft een overzicht van de core componenten 
van een advanced ICT-infrastructuur. 
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12. WAT ZIJN MANAGEMENT SOLUTIONS? 
Een ICT-infrastructuur waarbij alle workflows zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn, wordt ook 
wel een dynamisch datacenter genoemd. Het grote voordeel van zo’n geautomatiseerde 
netwerkomgeving is dat de kosten volledig inzichtelijk worden en dat de ROI van een 
investering direct meetbaar is. Centraal in een dynamisch datacenter zijn de managementtools 
die het datacenter van een statische naar een flexibele en dynamische infrastructuur verheffen. 
Deze managementtools lichten wij in dit deze whitepaper nader toe.   

Dit document geeft inzicht in de Management Solutions die PQR levert. Het beschrijft 
oplossingen die een organisatie in staat stellen de gehele ICT-infrastructuur te bewaken en 
beheer(s)en. Iedere Management Solution zal uitvoerig aan bod komen. Tevens zal duidelijk 
worden hoe en waar deze oplossing  ingezet kan worden met behulp van de PQR-bouwblokken, 
ook wel het door PQR ontwikkelde Building Block-model genoemd. 

Dit document is bedoeld voor alle personen die binnen een IT-beheerafdeling werkzaam zijn. 
Naast de beschrijving van de producten waarmee management toegepast kan worden, wordt 
ook onze visie op Management Solutions gegeven zodat u na het lezen van dit document een 
goed beeld heeft van hoe, maar ook waarom Management Solutions belangrijk zijn voor een 
optimale en efficiënte werking van uw ICT-omgeving. Wij laten u zien hoe uw ICT-
infrastructuur een strategische waarde voor uw bedrijf is, doordat het niet langer als kostenpost 
wordt gezien, maar echt ondersteunend aan de business is. 

Omdat Management Solutions nauw verweven zijn met het PQR Building Block-model, ofwel de 
PQR–bouwblokken, worden deze eerst toegelicht. 

12.1 PQR-BOUWBLOKKEN 
De bouwblokken worden binnen PQR gebruikt voor het ontwerp van een geavanceerde ICT-
infrastructuur enerzijds en voor het aanbrengen van structuur in de projectdocumentatie 
anderzijds. Er zijn vijf verschillende bouwblokken en deze vormen samen het PQR Building 
Block-model. 

Het Building Block-model is een afgeleide van het OSI-model, waarbij de infrastructuur services 
de fysieke laag vormen waar alle bovenliggende lagen gebruik van maken. In het Building 
Block-model is een zogenaamde top-down approach gehanteerd. Beginnend bij de 
functionaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen voor de eindgebruiker. Alle informatie die 
verkregen wordt aan de hand van deze bouwstenen vormt de basis voor de functionele en 
technische ontwerpen. Alle bouwstenen bij elkaar vormen uiteindelijk een geavanceerde ICT-
infrastructuur. De vijf bouwblokken zijn: 

− Access Scenario’s; 
− User Eenvironment en Device Management; 
− Application en Desktop Delivery; 
− Backend Services; 
− Infrastructure Services en Management; 
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De bouwblokken zijn direct verweven met de PQR-projectaanpak. Voor ieder bouwblok en ook 
de bijbehorende detailonderwerpen zijn presentaties opgesteld die worden gebruikt tijdens 
interactieve workshops met klanten. De workshops hebben tot doel mogelijkheden en 
onmogelijkheden van diverse technologieën te verduidelijken om samen met de klant tot een 
juiste technologiekeuze te komen. Met alle bouwblokken worden alle aspecten van een 
geavanceerde ICT-infrastructuur belicht, wordt niets over het hoofd gezien en kan een 
toekomst vaste ICT-infrastructuur worden ontworpen. Bij ieder bouwblok horen een aantal 
Management Solutions thuis. 

12.2 PQR-PROJECTAANPAK 
Bij het ontwerp en de  implementatie van een nieuwe ICT-infrastructuur hanteert PQR een 
heldere en pragmatische projectaanpak. De start van de PQR-projectaanpak is een verkenning 
van de bestaande situatie. Hierbij worden alle details van de ICT-infrastructuur besproken en 
vastgelegd in een 'nulmeting'. Via workshops of interviewsessies worden gebruikers, beheerders 
en managers, eventueel apart van elkaar, met dezelfde vragen geconfronteerd. Vervolgens 
worden de uitkomsten hiervan, het eisen- en wensenpakket, vastgelegd in het Programma van 
Eisen (PvE). Dit eisenpakket wordt geregistreerd als projectresultaat, meetbaar aan het einde 
van de implementatiefase. Tevens dient deze verkenning als input voor het opstellen van de 
benodigde migratiescenario's en ontwerpen voor conversies. 

Het PvE wordt vervolgens vertaald in een Functioneel Ontwerp (FO). Voor de te houden 
workshops heeft PQR een scala aan vaste workshops beschikbaar, waaruit onderwerpen 
kunnen worden geselecteerd. Het Technisch Ontwerp (TO) geeft in detail weer welke 
mogelijkheden er zijn om het functioneel ontwerp technisch in te vullen. Dit om vast te stellen 
welke keuzes er na afwegingen zijn gemaakt. 

Wanneer de FOTO (beide ontwerpen) is opgeleverd, wordt een Management Overview (MO) 
opgesteld ten behoeve van de implementatie. De implementatie zal gefaseerd worden 
uitgevoerd en is opgesplitst in deelprojecten. In het MO zijn de gekozen technische oplossingen 
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vertaald naar de benodigde budgeten. Tevens zijn hierin de detailstappen opgenomen met een 
corresponderende tijdslijn voor de uitvoering. Op basis van het gemaakte PvU's (Plannen van 
Uitvoering) zullen de noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd. Aan het eind en tijdens het 
realisatieproces kunnen de projectresultaten worden afgezet tegen de geformeerde eisen. 

Binnen elke stap van het project vinden workshops plaats waarin de specialisten van PQR en 
medewerkers van de opdrachtgever samenkomen. Dit om een door beide partijen gedragen 
oplossing te kunnen garanderen. Door kennisuitwisseling tijdens de workshops komt ook 
educatie aan bod, waardoor de opdrachtgever beter in staat zal zijn de nieuwe omgeving in 
beheer te nemen. 

12.3 MANAGEMENT SOLUTIONS 
Het begrip Management Solutions kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Wanneer 
we kijken naar het doel waar wij Management Solutions voor in willen zetten dan zou je het als 
volgt kunnen omschrijven:  

“Management Solutions stellen ons in staat om een gedegen en optimaal beheer te doen van 
een geavanceerde ICT–infrastructuur”. 

Onder beheer verstaan wij:  

“Alle dagelijkse operationele werkzaamheden die nodig zijn om uw ICT-infrastructuur in goede, 
geordende, stabiele en toegankelijke staat te brengen en te behouden”.  

Een ICT-infrastructuur mag niet in de weg staan van de business, maar moet minimaal 
ondersteunen en faciliteren en, nog beter, de organisatie een voorsprong op de concurrentie 
geven. Wanneer de business vraagt om een aanpassing of uitbreiding in de ICT-infrastructuur 
dan dient dit zonder al te veel inspanning gerealiseerd te worden. Dit is alleen mogelijk bij een 
voorspelbare omgeving! Veel organisaties willen een voorspelbare ICT-infrastructuur waarbij de 
essentie in de Engelse zin ‘From IT as an Asset (CapEx) to IT as an Operational Expense 
(Opex)’ de achterliggende gedachte goed weergeeft. 

12.3.1 Van standaard naar voorspelbaar beheer 

De mate van volwassenheid van de ICT-infrastructuur en het hierbij behorende beheer verschilt 
nogal per organisatie. PQR onderscheidt vier fases:  

− Basis; 
− Gestandaardiseerd; 
− Geoptimaliseerd; 
− Voorspelbaar. 

Wanneer je je als organisatie in de basis fase verkeert dan is er geen sprake van gecoördineerd 
beheer. Beheerprocessen zijn niet gedefinieerd en er zijn geen beheerprocessen 
geautomatiseerd. In deze fase zal een bedrijf veel beheerinspanning moeten verrichten om de 
ICT-infrastructuur operationeel te houden.  

Gestandaardiseerd wil zeggen dat de ICT-infrastructuur een vorm van kennisverslaglegging 
kent. Daarnaast worden processen (gedeeltelijk) geautomatiseerd. Over bijvoorbeeld 
naamgeving van objecten zijn afspraken gemaakt. Het uitvoeren van veranderingen gebeurt 
middels een gedocumenteerd stappenplan. Vanwege het vastleggen van procedures en de 
geringe vorm van procesautomatisering kunnen problemen sneller gezien en aangepakt 
worden. 

Als er sprake is van vergaande procesautomatisering dan zit je in de geoptimaliseerde fase. 
Hierbij zijn alle processen van A tot Z gedocumenteerd. Kennis is vastgelegd en wordt 
hergebruikt vanuit het systeem waarin het is vastgelegd. Binnen de beheerwerkzaamheden 
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vinden nog nauwelijks handmatige acties plaats. Problemen worden veelal voorkomen door 
signalering vanuit bijvoorbeeld een monitoringsysteem. 

De meest ultieme fase van beheer is ‘voorspelbaar’. Een voorspelbare ICT-infrastructuur heeft 
alles in zich wat geoptimaliseerd ook heeft. Daarnaast ben je als beheerpartij de problemen 
vóór door bijvoorbeeld dynamisch resources bij te schakelen. Het vastleggen en gebruik van 
kennis is zelfs geautomatiseerd.  

Om in de fase van geoptimaliseerd of voorspelbaar beheer terecht te komen zijn Management 
Solutions nodig. We kennen verschillende soorten Management Solutions. Iedere Management 
Solution heeft een doel en geeft invulling aan een functionaliteit. We onderscheiden de 
volgende managementoplossingen: 

− Client Device Management; 
− User Environment Management; 
− Application Delivery Services Management; 
− Backend Services Management; 
− Infrastructure Management. 

Management 
Solutions Doel Functionaliteit 

Client Device 
Management  

Management van 
fysieke en virtuele 
end-point, client 
devices 

OS deployment/ provisioning, patch 
management, remote control, asset 
management, connector Framework, 
device based security, mobile device 
management, runbook automation, 
fysiek client device management, 
preferences. 

User 
Environment 
Management  

Management van 
User Environment, 
User workspace 

Profile management, access control, 
user based security, preferences.  

Application 
Delivery 
Services 
Management  

Management van 
applicatie delivery 
services 

Applicatie Deployment , applicatie 
streaming en virtualisatie, 
provisioning voor TS en server-
hosted VDI, web architected.  

Backend 
Services 
Management 

Management van 
alle back-end 
services 

Operational Management op: core 
backend componenten (AD, DNS, 
DHCP,..), messaging en unified 
communications, file, print, 
databases. 
Security Management, Runbook 
automation.  

Infrastructure 
Management 

Management van 
alle Infrastructure 
componenten 

Operational Management op: core 
infrastructure componenten 
(servers, netwerk, backup, storage), 
hardware virtualization. 
Server Deployment, OS Deployment, 
Patch Management. Network en 
Security, Orchestration.. 

In de kolom functionaliteit komen een aantal uitdrukkingen voor die nadere uitleg nodig 
hebben. Wat bedoelen we bijvoorbeeld met Operational Management of met Runbook 
Automation? 
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12.3.2 Operational Management 

Operational Management komt bij meerdere Management Solutions ter sprake. Het doel van 
Operational Management is om de Management Solution waar het om draait, up en running 
(operationeel) te houden. Ook het effectief en efficiënt laten verlopen van operaties binnen een 
bepaalde schakel in de totale applicatie keten is een doel van Operational Management. Door 
de juiste producten te gebruiken voor Operational Management is het mogelijk een dynamisch 
management uit te voeren dat weinig inspanning vraagt. Het niet beschikbaar hebben van IT-
resources wanneer deze nodig zijn moet tot het verleden behoren wanneer Operational 
Management wordt toegepast! 

12.3.3 Runbook Automation 

Het algemene systeem- en netwerkbeheer kent vele operationele processen. Runbook 
Automation ondersteunt bij het definiëren, bouwen en uitvoeren van deze operationele 
processen. Deze processen worden dus met behulp van Runbook Automation geautomatiseerd. 
Door Runbook Automation in te zetten zorg je ervoor dat de processen consistent worden 
uitgevoerd. 

12.3.4 Identity Management 

Wordt over het algemeen gezien als een concept. Vrijwel iedereen heeft een eigen definitie 
voor Identity Management. In het algemene concept wordt vooral gesproken over bron- en 
doelsystemen. De bronsystemen bevatten broninformatie en/of deelinformatie over een digitale 
identiteit die procesmatig naar andere systemen wordt getransporteerd. 
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13. SERVICE GERICHT BEHEER 
In de voorgaande hoofdstukken is al gesproken over een dynamisch datacenter en over de 
verschillende fasen van volwassenheid in beheer. In het dynamisch datacenter staat het leveren 
van een dynamische service aan je eindgebruikers centraal. Voor een dynamisch datacenter is 
daarom de fase van voorspelbaar beheer noodzakelijk. Binnen deze fase maak je gebruik van 
een aantal concepten die ondersteunend zijn aan het dynamisch datacenter. Je zou dus kunnen 
zeggen dat je met behulp van een aantal concepten service gericht beheer gaat uitvoeren.  

In een dynamisch datacenter moet je afstappen van het beheren van componenten. Immers 
betekent het uitvallen van een component niet altijd het einde van een service. Daarom moet je 
binnen een dynamisch datacenter bezig zijn met het beheren van een service. 

De services die je biedt kunnen op verschillende plaatsen draaien. De services kunnen geboden 
worden vanuit een eigen dynamisch datacenter maar kunnen ook gefaciliteerd worden vanuit 
de cloud. Zodra de services zich verplaatsen richting de Cloud dan neemt de eigen beheer 
inspanning af: 

 

13.1 HET DEFINIËREN VAN EEN SERVICE 
Voordat je service gericht beheer kunt uitvoeren moet je natuurlijk wel eerst de service 
definiëren. Je begint met het omschrijven van de service. In deze beschrijving neem je op waar 
de service verantwoordelijk voor is en waar de service aan moet voldoen. Zodra helder is waar 
een service aan moet voldoen kan dit vastgelegd worden in een SLA. Binnen deze SLA liggen 
afspraken vast met betrekking tot bijvoorbeeld de beschikbaarheid en de gewenste 
eindgebruikerservaring. 
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Dan volgt de ontwerpfase. Aan de hand van de technische en functionele eisen wordt bepaald 
hoe de service er uit komt te zien. In deze fase wordt vastgelegd waar de service functioneel en 
technisch aan gaat voldoen en hoe de service ingericht wordt. Ook wordt beschreven welke 
technieken er gebruikt worden om de service in te richten. 

Zodra de ontwerpfase klaar is volgt de implementatiefase. Deze service wordt geïmplementeerd 
zoals het ontwerp dit beschrijft. Binnen de implementatiefase valt ook de ingebruikname van de 
service.  

Wanneer een service in gebruik is zijn er ongetwijfeld wijzigingen noodzakelijk, hier komt het 
proces Change Management om de hoek kijken. Een wijziging is noodzakelijk vanwege een 
tekortkoming of een verandering van inzicht.  

Gedurende de levenscyclus van de service is onderhoud nodig. Dit onderhoud kan zeer divers 
zijn en is afhankelijk van het component. Het doel van het onderhoud is de service stabiel en 
toegankelijk te houden. 

Als laatste moet er capaciteitsplanning plaats vinden. De actuele en voorspelde capaciteit moet 
afgewogen worden tegen de verandering die plaatsvinden binnen de service. Hierbij is veelal 
sprake van rapportages en bewaking van de service componenten.  

Zodra de dienst gedefinieerd is kan men bepalen welke infrastructuurcomponenten en welke 
workflows nodig zijn om de dienst te leveren en te onderhouden. 

13.2 HET LEVEREN EN ONDERHOUDEN VAN EEN SERVICE  
Voor het leveren en onderhouden van een service zijn een aantal concepten nodig. Deze 
concepten dienen zo ingericht te zijn dat ze ondersteunend kunnen zijn aan het dynamisch 
datacenter. De concepten dienen minimaal te voorzien in de processen die in de vorige 
paragraaf genoemd zijn. Onderstaande concepten spelen een grote rol in het dynamisch 
datacenter. 

13.2.1 Orchestration 

Orchestration coördineert het beheer van geavanceerde ICT-infrastructuren. Deze ICT-
infrastructuren zijn datacenter onafhankelijk. De orchestratie van verschillende 
infrastructuurcomponenten zorgen voor een geïntegreerde en dynamische infrastructuur die 
eenvoudig en snel op verwachtingen kan reageren. 

Orchestration slaat een brug tussen IT en de business. Was vroeger het aanmaken van een 
gebruikersaccount en het toewijzen van rechten een IT-proces, nu wordt dit, met behulp van 
orchestration, een businessproces.  

Orchestration speelt op meerdere vlakken in een dynamisch datacenter. Iedere procesflow kan 
geautomatiseerd worden met behulp van orchestration. Zodra een nieuwe werknemer wordt 
aangenomen bijvoorbeeld, is het slechts nog een kwestie van de werknemer aanmaken met 
behulp van de orchestration tooling. De orchestration tooling zorgt vervolgens voor het 
aanmaken van een account in het HRM systeem, Active Directory account inclusief 
bijbehorende mailbox, het verstrekken van machtigingen op de juiste folders en het 
samenstellen van een pakket software dat de werknemer nodig heeft om zijn werk te kunnen 
doen.  

Wanneer er meer resources nodig zijn om een service volgens SLA afspraken te leveren kan 
orchestration in een virtuele omgeving ook zorgdragen voor het uitrollen van een compleet 
geconfigureerde virtuele machine om zo de benodigde capaciteit bij te schalen. Het gehele 
proces van het selecteren van een template, het bepalen van de OS configuratie en het 
plaatsen van een workload wordt dan aangestuurd door de orchestration tooling. 
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Anders gezegd: alle operationele taken die in de totale infrastructuur noodzakelijk zijn, dienen 
geautomatiseerd te worden. Elke taak die een vaste in en uitkomst heeft, kan automatisch 
reageren op een taak en een volgende taak opstarten. De beslissingen die genomen moeten 
worden en die vaste randvoorwaarden hebben, kunnen automatisch genomen worden. Dit 
wordt orchestration genoemd en is de basis voor een autonome, voorspelbare infrastructuur. 
Hoe meer taken geautomatiseerd en in workflows zijn opgenomen, hoe lager de operationele 
kosten zullen zijn. Als een volledig voorspelbare infrastructuur gewenst wordt, is orchestration 
noodzakelijk. 

13.2.2 Billing/ Chargeback 

Wanneer je vanuit je dynamisch datacenter diensten levert dan is het inzichtelijk maken van de 
kosten van een dienst vaak een uitdaging. Vooral wanneer een klant moet betalen naar gebruik 
van een dienst. Het berekenen van een prijs per MB op per Mhz is handmatig niet te doen.  

Chargeback is een oplossing waarbij kosten in relatie tot resource verbruik gebracht worden. 
Hierdoor is het mogelijk om de prijs van een dienst af te stemmen met de resources die de 
dienst nodig heeft.  

13.2.3 Provisioning 

Bij provisioning in een dynamisch datacenter moet je denken aan het voorzien van een 
onderdeel aan een dienst. Evenals orchestration speelt provisioning ook bij meerdere 
componenten van een dynamisch datacenter. We hebben te maken met virtuele machine 
provisioning, storage provisioning, OS provisioning, applicatie provisioning en user provisioning. 
Orchestration kan een rol spelen bij provisioning. Orchestration kan namelijk een service 
voorzien van bijvoorbeeld een extra virtuele machine. Ook een gebruiker voorzien van een 
applicatie kan vanuit de orchestration tooling aangestuurd worden.  

13.2.4 Applicatie delivery 

Een applicatie kan op verschillende manieren aangeleverd worden aan de eindgebruiker. Dit 
kan middels streaming, installatie en virtualisatie van de applicatie. Het is goed om kort en 
krachtig de woorden streaming, installatie en virtualisatie uit te leggen: 

− Het woord streaming betekent dat er een proces is dat ervoor zorgt dat (applicatie) 
gegevens via een protocol zo snel als mogelijk van A naar B gebracht worden. Streaming 
video is een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. 

− Bij applicatie installatie zorgt de installer ervoor dat de applicatie op de werkplek 
geïnstalleerd worden. Bij dit installatieproces worden er verschillende wijzigingen aan de 
werkplek doorgevoerd. 

− Met applicatie virtualisatie zijn applicaties op de werkplek beschikbaar waarbij er geen 
wijzigingen op de werkplek zijn doorgevoerd. 

13.2.5 Applicatie Virtualisatie 

Zoals in dit document regelmatig beschreven, kunnen Windows applicaties worden 
gevirtualiseerd. In de praktijk zien we dat tussen de 85%-95% van de Windows applicaties 
gevirtualiseerd worden. 

Applicatie Virtualisatie biedt een aantal voordelen die problemen met de huidige applicatie 
installatie kunnen beperken. Door de eindgebruiker toegang te geven tot gevirtualiseerde 
applicaties kan deze zelf bepalen of een applicatie wordt geïnstalleerd zonder dat hiervoor 
werkplekbeheerders nodig zijn.  

Een gevirtualiseerde applicatie wordt niet geïnstalleerd maar draait in een eigen afgesloten 
omgeving en heeft beperkte interactie met het besturingssysteem en andere applicaties. 
Hierdoor kunnen applicaties zonder conflicten gegarandeerd naast elkaar functioneren. 



 
PQR Handboek  

ICT-infrastructuur 

 

   

Versie 2.0 2012 Pagina 49/102 

 

Voordelen van Applicatie Virtualisatie zijn; 

− Conflictvrije werking van applicaties; 
− Meerdere versies van dezelfde applicatie naast elkaar gebruiken; 
− Applicaties draaien onafhankelijk van het besturingssysteem; 
− Upgraden van applicaties is mogelijk zonder op de werkplek oude versies te de-installeren; 
− Snelle uitrol nieuwe applicaties. 

13.2.6 Applicatie Streaming 

Bij het gebruik van Applicatie Streaming oplossingen worden de applicaties op een slimme 
manier via streaming technologie naar de werkplek gebracht waarbij een installer wijzigingen 
aan de machine doorvoert. De applicatie packages komen van een centraal management 
platform waardoor bijvoorbeeld licentie controle afgedwongen kan worden. 

Voordelen van Applicatie Streaming zijn: 

− Centraal beheer van applicaties; 
− Centraal beheer van licenties; 
− Snelle uitrol van nieuwe applicaties; 
− Zelfde gebruikerservaring als niet gestreamde applicaties. 

13.2.7 Applicatie Installatie 

Ondanks de strategische keuze voor Applicatie Virtualisatie zal  dus rekening gehouden moeten 
houden met het feit dat 5-15% van de applicaties geïnstalleerd moet worden. Vanuit de 
Applicatie Virtualisatie functionaliteit gezien is dat jammer. De redenen dat applicaties niet 
gevirtualiseerd en dus geïnstalleerd moeten worden zijn onder te verdelen in de volgende 
categorieën: 

− Geen virtualisatie ondersteuning/support vanuit de leverancier; 
− Technische beperkingen in de Applicatie Virtualisatie toepassing; 
− Licentie technische beperkingen vanuit leverancier. 

Het aanbieden van geïnstalleerde applicaties kan op een aantal manieren gefaciliteerd worden: 

− Unattended, geautomatiseerd en centraal gestuurd; 
− Als onderdeel van de basis loadset; 
− Handmatig. 

In het technisch ontwerp zal bepaald moeten worden wat de strategie rondom Applicatie 
Installatie zal zijn. 

13.2.8 Virtualisatie 

Virtualisatie is nodig om te komen tot een dynamisch datacenter. Virtualisatie is dan ook de 
basis van een dynamisch datacenter. Hierbij denk ik niet alleen aan server virtualisatie maar 
ook aan applicatie virtualisatie en in de toekomst  serverapplicatie virtualisatie. Door deze 
virtualisatie technieken kun je flexibel omgaan met resources, neem je afhankelijkheden van 
bijvoorbeeld een fysieke server of een OS weg en kun je downtime tot een minimum beperken.  

13.2.9 Capacity Management 

Capacity Management is ook van groot belang in een dynamisch datacenter. Omdat je in een 
dynamisch datacenter voorspelbaar beheer moet uitvoeren dien je goed inzicht te hebben in de 
gebruikte en benodigde capaciteit. Informatie welke middels Capacity Management verzameld 
wordt dient als bron voor bijvoorbeeld chargeback en provisioning. 
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13.2.10 Multitenancy 

Met multitenancy in een ICT-infrastructuur wordt bedoelt dat met één enkele instantie van een 
sofware installatie, meerdere gebruikersorganisaties (de ‘tenants’) bediend worden. Dit is 
anders dan een multiinstance architectuur waar voor elke organisatie een eigen instantie van de 
software draait. Doordat meerdere organisaties van een gezamelijk deel van een infrastructuur 
gebruik kunnen maken, kunnen het beheer en andere kosten hiervoor gedeeld worden.  

Software die ontworpen is voor multitenancy partitioneert de data en configuratie van een 
applicatie zodat elke organisatie met zijn eigen virtuele applicatie instantie kan werken. Cruciaal 
in de acceptatie van een multitenancy omgeving zijn de absolute garanties op totale afscheiding 
van twee organisaties van elkaars data.  

Deze partitionering kan op elk niveau van een infrastructuur plaatsvinden. Op storage- en 
netwerkniveau is multitenancy al redelijk gebruikelijk. Daar wordt met Zoning en Masking 
(storage) en (private) VLANs (netwerk) gezorgd voor de benodigde afscheiding. Met server 
virtualisatie is technisch dezelfde mate van scheiding mogelijk. Huidige ontwikkelingen richten 
zich op het beheer hiervan, met name op het gebied van kostenbeheer en –doorbelasting. Ook 
op de Backend Services laag wordt al aan multitenancy gedaan in b.v. Directory Services, 
Groupware (email) en databases. 

Op het gebied van applicaties en desktops is multitenancy nog relatief nieuw. De concepten van 
Virtual Desktop Infrastructures (VDI) en applicatie virtualisatie zijn nog erg in ontwikkeling wat 
een keuze voor het juiste platform een lastig traject kan maken.  

Technisch is multitenancy op alle gebieden al mogelijk. De techische scheiding en garanties 
hiervoor zijn op alle lagen te realiseren. Waar de ontwikkeling momenteel plaatsvindt is op het 
gebied van de beheersbaarheid van een multitenancy omgeving. Hiervoor is een procesmatig 
ingericht beheer, volledig voorspelbare infrastructuur en een compleet inzicht van de kosten en 
het gebruik noodzakelijk. 
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14. DE TYPEN MANAGEMENT SOLUTIONS 
Om service gericht beheer uit te kunnen voeren zijn Management Solutions nodig. Dit 
hoofdstuk beschrijft de Management Solutions die we kennen binnen het portfolio van PQR. 
Tevens wordt er beschreven op welk bouwblok de betreffende Management Solution van 
toepassing is. Aan de verschillende Management Solutions worden producten gekoppeld die in 
de bijlage, verderop in het document, toegelicht worden. 

14.1 CLIENT DEVICE MANAGEMENT SOLUTIONS 
Wanneer we over client devices schrijven dan bedoelen we het fysieke end-point of de virtuele 
machine die op het fysieke end-point wordt uitgevoerd. Over één ding kunnen we het eens zijn: 
beide oplossingen moeten beheerd worden. Je zou kunnen zeggen dat Client Device 
Management Solutions zijn bedoeld om alle clients die toegang hebben tot de infrastructuur te 
beheren. Client Device Management Solutions worden toegepast op het bouwblok ‘User 
Environment en Device Management’.  

14.2 USER ENVIRONMENT MANAGEMENT SOLUTIONS 
In veel organisaties is focus op het beheer van de serversystemen, netwerkcomponenten  en 
opslagvoorzieningen belangrijk in een geavanceerde ICT-infrastructuur. Storing aan deze 
onderdelen zorgen ervoor dat applicaties niet meer functioneren en treffen direct de 
eindgebruikers.  

Er zijn steeds meer bedrijven die naast de bovengenoemde onderdelen focus hebben op het 
beheer van de gebruikerswerkplekomgeving. De reden hiervoor is dat de kans op storing aan 
een applicatie, slechte performance van de werkplek of problemen in de gebruikersomgeving 
juist erg groot is.  

14.2.1 Wat is User Environment Management?  

User Environment Management, of User Workspace Management, is een concept waarbij de 
gebruikers ‘workspace’ of ‘environment’ centraal beheerd wordt.  De focus van de User 
Environment Management oplossing is de gebruiker en zijn workspace.  

Een workspace is de werkomgeving waarin de gebruiker zijn werk kan uitvoeren. Deze 
omgeving bestaat uit; applicaties, desktop- en applicatie instellingen, email profielen, 
persoonlijke data, en eigenlijk in essentie alle instellingen die een gebruiker op zijn werkplek 
nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren.  

Een User Environment Managementoplossing gaat verder dan het beheren en controleren van 
gebruikersinstellingen. De managementoplossing kan afhankelijk van tijd, locatie, type  
werkplek- en werkplekconcept de gebruiker voorzien van de applicaties en instellingen. Vanuit 
de ICT-afdeling gezien voorziet de oplossing in auditinformatie, rapportagemogelijkheden en 
performance- en beveiligingsfunctionaliteiten waardoor de gebruikersomgeving beschikbaar, 
betrouwbaar en voorspelbaar is en blijft. 

Centralisatie, virtualisatie en consolidatie is tegenwoordig niet meer weg te denken in IT-
omgevingen. Naast de vele voordelen die dit concept biedt dient de mindset omtrent het 
traditionele gebruikersbeheer te veranderen. Het centraal beheren van de gebruikersomgeving 
op een (centraal) platform brengt namelijk de nodige uitdagingen met zich mee. 

Trend van de laatste jaren is dat de gebruiker steeds meer mag en moet kunnen. Hoe kunnen 
IT-beheerders aan deze wensen voldoen zonder hiermee de stabiliteit en performance van de 
werkplek negatief te beïnvloeden? De eisen en wensen aan het beschikbaar stellen van 
applicaties neemt toe. Gebruikers willen altijd en overal toegang hebben tot de applicaties, 
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terwijl de (ICT-)organisatie zoveel mogelijk wil centraliseren en rekening heeft te houden met 
de eisen aan beveiliging vanuit wet- en regelgeving.  

Veel organisaties denken dat het bij de ‘User Environment’ alleen maar gaat om het 
gebruikersprofiel. Het inrichten en beheren van het gebruikersprofiel is een functionaliteit van 
de User Environment Managementoplossing en is een belangrijk en vaak onderschat onderdeel 
van de Microsoft Windows werkplek. User Environment gaat veel verder dan het 
gebruikersprofiel. Het stelt een gepersonaliseerde, consistent, betrouwbare en veilige 
werkomgeving aan de eindgebruiker beschikbaar. Deze werkomgeving is onafhankelijk van het 
toegepaste applicatie- en desktopdeliveryconcept en wordt daarom vaak User Workspace 
Virtualization genoemd. De User Workspace is losgekoppeld van de applicaties en het 
besturingssysteem. 

Het toepassen van User Environment Management biedt de volgende mogelijkheden: 

− User profile Management; 
− Configuratie van de applicatie binnen de gebruikersomgeving ongeacht het 

uitvoeringsplatform; 
− Een veilige gebruikersomgeving aanbieden waarin gebruikers geen mogelijkheid hebben om 

niet-geautoriseerde applicaties te starten; 
− Beveiligen en optimalisatie van resource gebruik; 
− Licentiebeheer waarbij de focus niet de werkplek, het device, maar de gebruiker en zijn 

applicaties is; 
− Toegang tot de applicatie afhankelijk van de locatie en eisen aan het apparaat van de 

gebruiker;  
− Location awareness. 

Het beheren van een gebruikersomgeving bestaat uit verschillende onderdelen. Er zijn 
meerdere leveranciers die ‘point-solutions’ leveren. Ook zijn er leveranciers die een totale User 
Environment Managementoplossing leveren. 

14.3 APPLICATION DELIVERY SERVICES MANAGEMENT 
Applicatie Virtualisatie maakt het mogelijk (Windows) applicaties uit te voeren zonder dat er 
wijzigingen aan het lokale besturingssysteem gemaakt worden. 

De applicatie wordt niet meer op het werkstation geïnstalleerd. Met andere woorden, ook al is 
de applicatie niet lokaal geïnstalleerd, de applicatie kan gewoon gebruikt worden. Voor het 
uitvoeren van de applicatie worden lokale resources als de CPU, het geheugen, vaste schijven 
en netwerkkaarten gebruikt. 

Applicatie Virtualisatie biedt een aantal voordelen die problemen met de huidige applicatie 
installatie kunnen beperken. Door de gebruiker toegang te geven tot gevirtualiseerde 
applicaties kan deze zelf bepalen of een applicatie wordt geïnstalleerd zonder dat hiervoor 
werkplekbeheerders nodig zijn.  

Een gevirtualiseerde applicatie draait in een eigen afgesloten omgeving en heeft beperkte 
interactie met het besturingssysteem en andere applicaties. Hierdoor kunnen applicaties zonder 
conflicten gegarandeerd naast elkaar functioneren. Een gevirtualiseerde applicatie wordt niet 
geïnstalleerd maar draait binnen zijn eigen afgeschermde omgeving, een Virtual Environment.  

Voordelen van applicatie virtualisatie zijn: 

− Conflictvrije werking van applicaties; 
− Meerdere versies van dezelfde applicatie naast elkaar gebruiken; 
− Applicaties draaien onafhankelijk van het besturingssysteem; 
− Upgraden van applicaties is mogelijk zonder op de werkplek oude versies te de-installeren; 
− Snelle uitrol nieuwe applicaties. 
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14.3.1 Applicatie Streaming 

Bij het gebruik van Applicatie Streamingoplossingen worden de applicaties op een slimme 
manier via streaming technologie naar de werkplek gebracht waarbij een installer wijzigingen 
aan de machine doorvoert. De applicatiepackages komen van een centraal management 
platform waardoor bijvoorbeeld licensecontrole afgedwongen kan worden. 

Voordelen van Applicatie Streaming zijn: 

− Centraal beheer van applicaties; 
− Centraal beheer van licenties; 
− Snelle uitrol van nieuwe applicaties; 
− Zelfde gebruikers ervaring als niet gestreamde applicaties. 

14.3.2 Applicatie Installatie 

Elke omgeving zal de aankomende 5 jaar gebruik blijven maken van Applicatie Installatie. 
Ondanks dat veel organisaties strategisch kiezen voor Applicatie Virtualisatie zal er dus rekening 
gehouden moeten houden met het feit dat 10-20% van de applicaties op de werkplek 
geïnstalleerd moeten worden. Vanuit Applicatie Virtualisatie functionaliteit gezien is dat jammer. 
De redenen dat applicaties niet gevirtualiseerde en dus geïnstalleerd moeten worden zijn op te 
delen in de volgende groepen: 

− Geen virtualisatie ondersteuning/support vanuit de ISV; 
− Technische beperkingen in de Applicatie Virtualisatie toepassing; 
− Licentie technische beperkingen vanuit ISV. 

Het aanbieden van geïnstalleerde applicaties kan op een aantal manieren gefaciliteerd worden: 

− Un-attended, geautomatiseerd en centraal gestuurd; 
− Als onderdeel van de basis loadset; 
− Handmatig. 

14.3.3 OS Provisioning 

Met OS streaming, of OS provisioningtechnologie, kunnen computers worden opgestart via een 
imagebestand dat centraal op het netwerk is opgeslagen.  

De  OS streaming clients kunnen zowel fysieke, virtuele servers en werkstations zijn. 
Besturingssysteem en applicaties worden uitgevoerd op het werkstation of de server. Andere 
benamingen voor het OS streaming platform zijn diskvirtualization, OS provisioning, network 
boot of diskless-boot solution. De verschillende mogelijkheden worden in het volgende schema 
weergegeven: 
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14.4 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS 
We kennen tegenwoordig een fysieke infrastructuur en een virtuele infrastructuur. Deze 
infrastructuren bestaan uit veel componenten, zoals bijvoorbeeld: virtuele en fysieke netwerk 
switches, SAN systemen, fysieke en virtuele servers en desktops, besturingssystemen voor 
servers en niet te vergeten een cloud van resources. Aangezien de infrastructuur het fundament 
van een IT-omgeving is, wordt management van al die componenten van wezenlijk belang. Een 
aantal facetten lichten we apart toe. 

14.4.1 Server Deployment 

Onder Server Deployment verstaan we het uitrollen van een besturingssysteem op een server. 
Wanneer dit handmatig gebeurt is dit een erg tijdrovende bezigheid. Echter is het 
deploymentproces erg goed te automatiseren. Door een zogenaamd image, installatiescript of 
template te maken kan deze tijd aanzienlijk verkort worden. Het uitrollen van 
besturingssystemen hoeft wat ons betreft slechts enkele minuten te duren en kan geheel 
automatisch plaatsvinden. Server Deployment kan op verschillende scenario’s toegepast 
worden. Ieder scenario kan hier een specifieke tool voor hebben. 

14.4.2 Operational Management 

Operational Management is noodzakelijk om een infrastructuur in een goede staat te houden. 
Het gebruik van resources, de status van de verschillende componenten, rapportages, het 
bewaken van waarschuwingen en thresholds en het meten van performance zijn zaken die 
hieronder vallen. Hierdoor voorkom je dat harde schijven vollopen, dat systemen de pagefile 
gaan aanspreken in plaats van het fysieke geheugen en dat processors constant op 
bijvoorbeeld 95% staan. Binnen een virtuele infrastructuur is Operational Management 
helemaal van groot belang. Immers hebben binnen de virtuele infrastructuur vele componenten 
afhankelijkheden van elkaar. De relaties tussen deze componenten moeten helder zijn. 
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Wanneer er een relatie verbroken wordt, moet in één oogopslag duidelijk zijn wat voor een 
gevolgen dit heeft.  

Ook patch management is een onderdeel van Operational Management. Componenten die 
voorzien zijn van software hebben regelmatig updates nodig. Ook worden tijdens de lifecycle 
van producten problemen ontdekt die door een update van de software verholpen worden. 
Patch management is noodzakelijk om een beveiligde omgeving te creëren. Het bewaken van 
bandbreedte, beschikbaarheid van switchpoorten controleren en tooling om switches te 
voorzien van software is noodzakelijk voor een stabiel netwerk. 

14.4.3 OS Management  

OS Management is bedoeld om alle mogelijke operating systems die binnen een ICT-
infrastructuur kunnen bestaan te managen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het 
bewaken van OS services of deamons. Ook het gebruik van geheugen, cpu en schijfruimte is 
belangrijk om te monitoren. Wanneer beveiliging een belangrijk aspect is dan zal ook auditing 
niet weg te denken zijn. 

14.5 BACKEND SERVICES MANAGEMENT SOLUTIONS 
Backend Services zijn ondersteunend aan de hogere lagen in het bouwblokmodel dat eerder in 
dit document getoond is. Backend Services Management Solutions zijn bedoeld om alle 
mogelijke Backend Services die kunnen bestaan binnen een ICT-infrastructuur operationeel te 
managen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het managen van DHCP services, DNS 
services, File en Print services, Directory Services en Antivirus/ SPAM/ Malware. Het gaat hier 
niet om de configuratie tooling (DNS console, DHCP console) die noodzakelijk zijn om de 
netwerkservices te configureren. Naast Backend Service zijn er ook Backend Applicaties. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Oracle, Lotus Notes. Deze 
applicaties moeten met name op het operationele vlak gemanaged worden.  
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15. DE PRODUCTEN EN DE BOUWBLOKKEN 
Nu we gezien hebben welke typen Management Solutions er zijn, kunnen we bij de 
verschillende Management Solutions producten gaan plaatsen. In dit hoofdstuk zullen we de 
producten gaan noemen en deze plaatsen bij de PQR-bouwblokken. Het is goed mogelijk dat 
een product bij meerdere bouwblokken geplaatst wordt. Enkel het bouwblok ‘Access Scenarios’ 
komt niet aan de orde omdat in dit bouwblok geen Management Solutions van toepassing zijn. 

15.1 USER ENVIRONMENT AND DEVICE MANAGEMENT 

 

Toegang tot applicaties en de mogelijkheid om verschillende devices te gebruiken is belangrijk 
voor eindgebruikers. Het beheer van de gebruikersomgeving en verschillende devices is vanuit 
eindgebruikers ervaring, performance, beschikbaarheid en stabiliteit van groot belang. 

User Environment Managementoplossingen hebben focus op de gebruikers ‘workspace’ of ‘user-
environment’. De User Environment Managementoplossingen bevatten één of meerdere 
componenten zoals: access, configuration, profile, security management, documentatie, licentie 
management, integratie met 3rd party oplossingen zoals Applicatie Virtualisatie. 

Device Management zorgt voor het op een zo efficiënt mogelijke manier beheren van client of 
endpoint devices. OS deployment, patch management, remote control, applicatie installatie, 
integratie met Applicatie Virtualisatie en servicedesk oplossingen, inventory management, 
licentie management (focus device) zijn voorbeelden van functionaliteiten in een Device 
Managementoplossing. 

Dit bouwblok brengen we in relatie met Client Device Management Solutions en User 
Environment Management Solutions. De volgende functionaliteiten met bijpassende producten 
behoren bij dit bouwblok: 

Functionaliteit Product 
OS Deployment/ Provisioning WDS, SCCM, MDT, Citrix-PVS 
Patch Management WSUS, SCCM 
Remote Control Windows Remote Assistence, GoToAssist, 

SCCM 
Asset/ Inventory Management Microsoft SCCM, RES Automation Manager 
RunBook automation RES Automation Manager 
Hardware Management HP Rapid Deployment, Wyse Device 

Manager, SCCM 
Profile Management Immidio Flex Profiles, Citrix User Profile 

Management, RES Workspace 
Management, VMware View Persona 
Management 

User Environment Management RES WorkSpace Manager, Appsense 
Environment Management, Sense, 

Preferences Microsoft Group Policies, Group Policy 
Preferences 
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15.2 APPLICATION AND DESKTOP DELIVERY 

 

Het beschikbaar stellen van applicaties en desktops naar eindgebruikers, zodat ze efficiënter en 
productiever kunnen werken, is één van de belangrijkste redenen om een geavanceerde ICT-
infrastructuur te hebben. Afhankelijk van de business en technische eisen kunnen applicaties en 
desktops op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld. In essentie kunnen applicaties 
centraal, in het rekencentrum, of lokaal uitgevoerd worden. 

Windows applicaties kunnen geïnstalleerd, gevirtualiseerd en gestreamd op deskops en laptops 
aangeboden worden. 

Door middel van OS provisioning kan het systeem image op een eenvoudige, snelle en slimme 
manier aan de verschillende desktop delivery oplossingen worden beschikbaar gesteld.  

Dit bouwblok brengen we in relatie met Application Delivery Services Management. De volgende 
functionaliteiten met bijpassende producten behoren bij dit bouwblok: 

Functionaliteit Product 
Application deployment; user Microsoft SCCM, Novell ZenWorks Configuration 

Management, Microsoft GP 
Application deployment; device Microsoft SCCM, Novell ZenWorks Configuration 

Management, Microsoft GP, Microsoft MDT 
Application deployment push Microsoft SCCM, Novell ZenWorks Configuration 

Management, Microsoft GP, Microsoft MDT 
Application deployment pull Microsoft SCCM, Novell ZenWorks Configuration 

Management 
Application Streaming en Virtualisatie Microsoft App-V, Symantec Workspace 

Streaming, Endeavors AppExpress, Citrix 
XenApp, VMware ThinApp 

OS Provisioning Citrix Provisioning Server, UniDesk, VMware 
View 

15.3 BACKEND SERVICES 

 

Applicatie en desktop delivery oplossingen zijn essentieel om toegang te krijgen tot applicatie 
diensten. Backend Services zijn alle services c.q. diensten die ondersteunend zijn aan de 
applicatie- en desktop delivery oplossingen en de hogere lagen in het PQR Building Block-
model. 
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Dit bouwblok brengen we in relatie met Backend Services Management Solutions. De volgende 
functionaliteiten met bijpassende producten behoren bij dit bouwblok: 

Functionaliteit Product 

Network services en deamons 
monitoring 

Microsoft SCOM/ SCE/ VizionCore 
Foglight 

Backend applicaties management Microsoft SCOM/ SCE/ VizionCore 
Foglight 

Rapportages Microsoft SCOM/ SCE/ VizionCore 
Foglight 

Patch Management WSUS, SCCM 

Runbook Automation RES Automation Manager 

Spam/ Antivirus TrendMicro/ Microsoft Forefront 

15.4 INFRASTRUCTURE SERVICES AND MANAGEMENT 

 

De onderste laag van het Building Block-model is Infrastructure Services, waarbinnen alle 
componenten vallen die deel uit maken van (of raakvlakken hebben met) de fysieke 
infrastructuur van het netwerk. 

Dit bouwblok brengen we in relatie met Infrastructure Management Solutions. De volgende 
functionaliteiten met bijpassende producten behoren bij dit bouwblok: 

Functionaliteit Product 
Server OS Deployment/ 
Provisioning 

EDA (voor ESX servers), ADS (voor meerdere 
besturingssystemen inzetbaar), WDS (voor 
Microsoft servers), VMware vCenter 
(deployment van VM’s), Microsoft SCVMM 
(deployment van VM’s) 

Operational Management Microsoft OpsMgr (performance, OS, 
rapportage, security), VizionCore Foglight 
(performance, OS, rapportage, security), 
vFoglight (resource cloud management), HP 
SIM (hardware onderdelen controleren) 

Virtualization Management vCenter (performance, configuration, security, 
resources), SCVMM (performance, 
configuration, security, resources), SCOM 
(performance, security, rapportage, 
resources), vFoglight (performance, security, 
rapportage, resources) 

Patch Management WSUS, SCCM (Microsoft producten), VMware 
Update Manager (VMware producten) 

Network Management Microsoft OpsMgr (performance, 
beschikbaarheid, rapportage), Foglight 
(performance, beschikbaarheid, rapportage), 
Cacti (beschikbaarheid, netwerk gebruik) 
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16. SAMENVATTING ADVANCED IT 
INFRASTRUCTURE & MANAGEMENT 
De vraag die we in de inleiding stelden was: Welke componenten zijn noodzakelijk om te 
bewaken en te onderhouden en waar doen we dat mee?  

Alle componenten van een geavanceerde ICT-infrastructuur moeten goed beheerd worden wil 
je de ultieme ICT-infrastructuur hebben en houden. We hebben beschreven wat beheer is. De 
verschillende componenten hebben we vervolgens ondergebracht in vijf Management Solutions. 
Deze hebben we verbonden aan de PQR-bouwblokken. Uiteindelijk hebben we daar producten 
aan gekoppeld die ondersteunen bij het beheren van een geavanceerde ICT-infrastructuur. In 
onderstaande tabel laten we zien welke producten uit het PQR-portfolio gebruikt kunnen 
worden om een geavanceerde ICT-infrastructuur van A tot Z te managen. 
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System Center Operations 
Manager 

√   √ √ 

System Center Configuration 
Manager 

√ √ √   

System Center Data Protection 
Manager 

   √ √ 

System Center Virtual Machine 
Manager 

    √ 

Windows Deployment Services √    √ 
Windows Server Update Services √   √ √ 
Microsoft App-V   √   
Microsoft Deployment Tool √     
Microsoft Enterprise Desktop 
Virtualization 

  √   

Citrix Provisioning Server   √   
RES WorkSpace Manager  √    
RES Automation Manager √   √  
HP System Insight Manager     √ 
HP Rapid Deployment √    √ 
Foglight √   √ √ 
vFoglight     √ 
vCenter     √ 
Altiris Deployment Solution   √  √ 
Cacti     √ 
EDA     √ 
Microsoft Forefront  √  √  
TrendMicro  √  √  
Wyse Device Manager √     
Windows Remote Assistence  √    
Go To Assist  √    
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17. BIJLAGE: PRODUCTEN ADVANCED IT 
INFRASTRUCTURE & MANAGEMENT  
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende producten die ondersteunend zijn aan de Management 
Solutions. Per product zal er beschreven worden wat het product is, waarin het voorziet en aan 
welke Management Solution het ondersteunend is. 

17.1 WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES 
Het onderdeel Windows Deployment Services in het besturingssysteem Windows Server 2008 is 
de bijgewerkte en herziene versie van RIS (Remote Installation Services). Met Windows 
Deployment Services kunt u Windows-besturingssystemen, en met name Windows Vista, 
Windows 7 en Windows Server 2008, installeren. De onderdelen van Windows Deployment 
Services kunnen worden onderverdeeld in de drie volgende categorieën: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.1 Serveronderdelen 

Tot deze onderdelen behoren een PXE-server (Pre-Boot Execution Environment) en een TFTP-
server (Trivial File Transfer Protocol). Hiermee kan een client via het netwerk worden opgestart 
zodat er een besturingssysteem kan worden geladen en geïnstalleerd. Daarnaast wordt 
gebruikgemaakt van een gedeelde map en opslaglocatie voor installatiekopieën, die 
opstartkopieën, installatiekopieën en bestanden specifiek voor opstarten via het netwerk 
bevatten. Verder wordt gebruikgemaakt van een netwerklaag, een multicast-onderdeel en een 
diagnoseonderdeel. 

17.1.2 Clientonderdelen 

Tot deze onderdelen behoren een grafische gebruikersinterface die binnen Microsoft Windows 
PE (Windows Pre-Installation Environment) wordt uitgevoerd. Als een gebruiker een 
installatiekopie van een besturingssysteem selecteert, wordt via de clientonderdelen aan de 
serveronderdelen doorgegeven dat de installatiekopie moet worden geïnstalleerd. 
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17.1.3 Beheeronderdelen 

Deze onderdelen omvatten een verzameling hulpprogramma's waarmee u de server, 
installatiekopieën van het besturingssysteem en de accounts van clientcomputers kunt beheren. 

Met behulp van Windows Deployment Services kunnen Windows-besturingssystemen snel 
worden geïmplementeerd. U kunt nieuwe computers configureren via een netwerkinstallatie. Dit 
betekent dat u het besturingssysteem niet persoonlijk op elke computer of rechtstreeks vanaf 
de product-cd of -dvd hoeft te installeren. 

Met Windows Deployment Services kunt u het volgende doen: 

− Opstartkopieën maken en toevoegen; 
− Een installatiekopie maken; 
− Een bestand voor installatie zonder toezicht aan een installatiekopie koppelen; 
− Multicast-overdracht inschakelen voor een installatiekopie; 
− Door middel van de Transport Server de mogelijkheid tot de multicasting van gegevens 

inschakelen. 

17.2 WINDOWS SERVER UPDATE SERVICES 
Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) maakt het mogelijk voor IT-beheerders om 
de laatste Microsoft product updates te installeren op Microsoft Windows Server 2000, Windows 
Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 
besturingssystemen. Door Windows Server Update Services te gebruiken, beheert u volledig de 
verdeling van updates die door Microsoft vrijgegeven worden, naar computers in uw netwerk. 

Windows Server Update Services is een patch- en updatecomponent van Windows Server en 
biedt een snelle en effectieve manier om systemen te helpen up-to-date te blijven. Windows 
Server Update Services biedt een service die uit het volgende bestaat: 

17.2.1 Microsoft Update 

De Microsoft Web site waarmee Windows Server Update Services verbinding maakt om te 
controleren op updates van Microsoft producten. 

17.2.2 Windows Server Update Services server 

Het servercomponent dat geïnstalleerd is op een computer die draait op een Windows 2000 
Server (SP4), Windows Server 2003 of Windows Server 2008 besturingssysteem. Windows 
Server Update Services server biedt de eigenschappen die beheerders nodig hebben om 
updates te beheren en te verdelen via een Web-based tool. Deze tool kan via Internet Explorer 
vanaf iedere Windows computer in het bedrijfsnetwerk bereikt worden. Bovendien kan een 
Windows Server Update Services server de bron worden van updates voor andere Windows 
Server Update Services servers.  

17.2.3 Automatische Updates 

Automatische Updates is het client component dat ingebouwd is in Windows 2000 (SP3), 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 en Windows Server 2008. 
Automatische Updates maakt het mogelijk voor zowel server als client computers om updates te 
ontvangen van Microsoft Update of van een server waarop Windows Server Update Services 
draait. 

Samengevat biedt WSUS o.a. de volgende mogelijkheden: 

− Gedetailleerd en flexibel updatebeheer; 
− De mogelijkheid om updates toe te wijzen aan specifieke computers of computergroepen; 
− Scanmogelijkheden waarmee u de updatestatus van systemen kunt controleren; 
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− Rapportagefuncties; 
− De mogelijkheid om updates op de WSUS server of op Microsoft Update op te slaan; 
− Flexibele clientbesturing van controlefrequentie, downloadopties en installatiegedrag; 
− Een uitgebreide gebruikersinterface met meerdere weergaven en gedetailleerde update-

informatie; 
− Slim downloaden: updates worden pas vanaf Microsoft Update gedownload als deze zijn 

goedgekeurd; 
− BITS 2.0 (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 voor beperkt bandbreedtegebruik 

tijdens het downloaden van updates en het synchroniseren van servers; 

17.3 MICROSOFT DESKTOP OPTIMIZATION PACK 
Doordat IT infrastructuren steeds complexer worden, worden ze ook steeds lastiger te beheren. 
Microsofts Desktop Optimization Pack (MDOP) is een verzameling van tools die het uitrollen  
van applicaties vergemakkelijkt en de compatibiliteit van een applicatie verhoogt. Verder wordt 
het beheer van desktop applicaties makkelijker en kunnen problemen sneller gedetecteerd en 
verholpen worden. MDOP bestaat uit een aantal onderdelen. 

17.3.1 Microsoft Application Virtualization   

Microsoft Application Virtualization (App-V) is een belangrijk onderdeel van  MDOP. Met App-V 
kan men applicaties virtualiseren, dit betekent dat de applicaties omgezet worden naar centraal 
beheerde virtuele services. Het voordeel hiervan is dat er lokaal op de clients niets meer 
geïnstalleerd hoeft te worden en dit betekent dat applicatie conflicten tot het verleden behoren. 

In een fysieke omgeving is elke applicatie afhankelijk van de lokale resources zoals geheugen,  
drivers en meer. Tevens is de applicatie afhankelijk van het type OS wat er geïnstalleerd is. Een 
applicatie geschreven voor Windows 2000 kan soms niet werken op bijvoorbeeld Windows 
Vista. Met applicatie virtualisatie behoort dit probleem tot het verleden. Doordat de applicatie in 
zijn eigen geïsoleerde omgeving draait is hij niet meer afhankelijk van het lokaal geïnstalleerde 
Operating System op de client. 

De voordelen van App-V streamed applicaties wanneer deze over het internet, via het 
bedrijfsnetwerk of lokaal naar de pc gestreamd worden zijn: 

− Vereenvoudigd applicatiebeheer; 
− Vereenvoudigd het licentiebeheer van applicaties; 
− Geen lokale installaties; 
− Geen DLL conflicten; 
− Eenvoudig te integreren met Microsoft SCCM. 
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17.3.2 Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 

MED-V maakt het mogelijk om te upgraden naar de laatste versie van Windows zelfs wanneer 
sommige applicaties hierop niet functioneren of ondersteund worden. 

MED-V is een laag bovenop Microsoft virtual PC die het mogelijk maakt om applicaties die in 
een virtuele omgeving draaien transparant aan de eindgebruiker aan te bieden. Het lijkt alsof ze 
lokaal op de host draaien. Deployment van virtuele images, policy-based provisioning en 
gecentraliseerd management wordt toegevoegd. Dit werkt door middel van een tweede virtuele 
Windows desktop waarbinnen de applicaties draaien. Deze worden vervolgens transparant aan 
gebruikers gepresenteerd. 

MED-V biedt een aantal voordelen ten opzichte van Windows XP mode die al standaard in 
Windows 7 aanwezig is en vergelijkbaar werkt. Vista biedt standaard geen vergelijkbare 
functionaliteit. De voordelen zijn: 

− Deployment van beheerde virtuele XP machines; 
− Automatische uitrol van Microsoft Virtual PC; 
− Applicatie provisioning op basis van Microsoft Active Directory users/groups; 
− Omleiding van webpaginas die Internet Explorer 6 vereissen naar de vituele XP omgeving; 
− Centraal configureren van rechten die de eindgebruikers hebben binnen de  Virtual PC 

instellingen; 
− Centraal monitoren van endpoint clients; 
− Tools voor het diagnostiseren en troubleshooten van virtuele pc’s. 

17.3.3 Microsoft Advanced Group Policy Management 

Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM) vereenvoudigt het beheer van en de 
controle over group policies. 

Group Policy objects (GPOs) spelen een belangrijke rol in het managen, beheren en beveiligen 
van een Windows omgeving. GPOs maken het mogelijk om meerdere gebruikersdesktop of 
computerinstellingen tegelijk aan te passen. Dit betekent wel dat iedere wijziging in een Group 
Policy gelijk effect heeft op meerdere computers en/of gebruikers. Hieraan is dan ook een risico 
verbonden omdat standaard Group Policy Management geen vorm van change management 
bevat en alle wijzigingen gelijk toegepast worden. Verder is het vaak niet mogelijk om te 
achterhalen wie welke wijzigingen aan een GPO heeft gedaan. 

AGPM maakt het eenvoudiger om GPOs te beheren en om veranderingen bij te houden, te 
controleren en te testen. AGPM maakt het tevens mogelijk om GPOs offline te wijzigen en deze 
wijzigingen te controleren en te testen voor ze daadwerkelijk doorgevoerd worden. Door middel 
van reporting wordt de kans op verkeerd geconfigureerde en/of conflicterende GPOs 
verminderd. Ook kunnen wijzigingen makkelijk en snel teruggedraaid worden, kunnen 
verwijderde GPOs teruggehaald worden en kunnen GPOs die in produktie zijn makkelijk en snel 
gerepareerd worden. De rapportage en audit logging helpen bij het snel stellen van diagnoses 
en het voorkomen van problemen met verkeerd geconfigureerde Group Policies. 

17.3.4 Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset  

Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) helpt bij het opsporen en oplossen van 
problemen met de Windows installatie op werkstations. DaRT zit eveneens in het MDOP pakket. 

17.3.5 Microsoft System Center Desktop Error Monitoring  

Microsoft System Center Desktop Error Monitoring (DEM) maakt het mogelijk om centraal alle 
systeem en applicatie logs van Windows werkstations te monitoren. Hierdoor kunnen potentiële 
problemen snel en makkelijk gedetecteerd worden en kan er pro-actief beheerd worden. DEM 
behoort tot de kerncomponenten van MDOP. 
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17.3.6 Microsoft Asset Inventory Service  

Microsoft Asset Inventory Service (AIS) maakt het mogelijk om een inventarisatie te doen van 
alle software die aanwezig is op de Windows werkstations in een omgeving. 

17.4 RES SOFTWARE 

17.4.1 RES Workspace Manager 

RES WorkSpace Manager biedt een volledig geautomatiseerde User Workspace Management 
oplossing. Hiermee worden alle gebruikers, profielen, applicaties (en licenties) centraal beheerd.  

RES WorkSpace Manager biedt o.a. de volgende functionaliteiten: 

− Performance Management; hiermee is het o.a. mogelijk om het geheugen en processor 
gebruik te optimaliseren zodat de hardware efficiënter gebruikt wordt. 

− Security Management; RES WorkSpace Manager Appguard zorgt ervoor dat alleen 
geautoriseerde applicaties opgestart kunnen worden door de gebruikers. Een kernel mode 
filter driver zorgt voor een beveiligde gebruikersomgeving. Enkel geautoriseerde applicaties 
mogen worden gestart.  

− Configuratie en Change Management; het configureren van een gebruikersomgeving wordt 
met een eenvoudige en volledig grafische interface uitgevoerd waarbij instellingen 
afhankelijk van gebruiker, groep, applicatie, taal, fysieke locatie of locatie in Directory 
Service (OU) worden ingesteld. 

− Organisatie en gebruikersondersteuning; PowerHours verzorgt het blokkeren van applicaties 
op momenten die zijn ingesteld door de beheerders. Toegang weigeren op het moment dat 
een back-up job start of toegang weigeren tot applicatie na werktijd is met behulp van 
PowerHours in te configureren. 

− Toegang en Licentie Management; applicatie- en licentiegebruik worden door RES 
WorkSpace Manager inzichtelijk gemaakt en het is mogelijk om op verschillende manieren 
licenties te koppelen aan applicaties. 

− Monitoring, Reporting en Alerting; RES WorkSpace Manager maakt het mogelijk om real-
time informatie over applicatiegebruik, systeembelasting en problemen in de 
gebruikersomgeving te verkrijgen. Dit maakt de probleemanalyse eenvoudiger, waardoor 
problemen sneller opgelost kunnen worden. Tevens worden op diverse lagen binnen RES 
WorkSpace Manager changelogs bijgehouden zodat altijd duidelijk is wie wat en wanneer 
heeft aangepast binnen de RES WorkSpace Manager configuratie 

− Integratie met 3rd party products (o.a. Citrix XenApp en Microsoft App-V); het is mogelijk 
om vanuit de RES WorkSpace Manager management console applicaties binnen Citrix 
XenApp te publiceren. Tevens kunnen met Microsoft App-V gevirtualiseerde applicaties 
eenvoudig binnen RES WorkSpace Manager geconfigureerd worden. 

De RES WorkSpace Manager architectuur bestaat uit de volgende componenten: 

− RES WorkSpace Manager Datastore; RES WorkSpace Manager Datastore is de database die 
alle gegevens bevat over de gebruikersconfiguratie.  

− RES WorkSpace Manager Agents; de RES WorkSpace Manager Agent is een stukje software 
die  geïnstalleerd wordt op de servers/werkplekken die de gebruikersconfiguratie zullen 
verkrijgen via RES WorkSpace Manager. 

− RES WorkSpace Manager Management Console; de RES WorkSpace Manager Management 
Console is de enige console die beheerders nodig hebben om de gebruikersomgeving te 
configureren en beheren. 
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Een grafische weergave van de RES WorkSpace Manager infrastructuur ziet er als volgt uit: 

 

17.4.2 RES Automation Manager 

RES Automation Manager is een complete “Change and Configuration Management solution” 
voor Windows. Automatisering en vergemakkelijking van Windows beheerwerkzaamheden zijn 
mogelijk vanuit één beheerconsole. Daarnaast zullen alle werkplekgerelateerde configuraties 
met Wisdom worden toegepast. 

De RES Automation Manager architectuur bestaat uit de volgende componenten: 

− RES Automation Manager Datastore; de RES Automation Manager Datastore is de database 
die alle gegevens bevat over de agents, de configuratie van de omgeving en objecten en 
eventueel ook de software- en data-objecten die gebruikt kunnen worden voor installatie op 
de werkplek of server.  

− RES Automation Manager Agents; de RES Automation Manager Agent is een stukje 
software die geïnstalleerd wordt op de werkplekken die beheerd zullen worden via Wisdom. 
Deze agents voeren de taken uit die vanuit het management console worden gestuurd. 

− RES Automation Manager Dispatcher; de RES Automation Manager Dispatcher is het 
communicatiepunt voor de agents, de dispatcher voorziet de agents van informatie. De 
agents communiceren dus niet rechtstreeks met de Wisdom Datastore. Aanbevolen is om 
per subnet een dispatcher te plaatsen. 

− RES Automation Manager Management Console; de RES Automation Manager Management 
console is de enige console die de beheerders nodig hebben om de werkplekken te kunnen 
beheren. Hier vandaan worden de agents gestuurd naar nieuwe werkplekken. De Wisdom 
Management Console kan een beheerwerkplek zijn maar ook een aangewezen 
managementserver. Er kunnen meerdere managementconsoles binnen de Wisdom-
omgeving aanwezig zijn. 

17.5 CITRIX PROVISIONING SERVER 
De Citrix Provisioning Server (PVS) architectuur bestaat uit een client-computer (werkstation of 
server) die via het netwerk opstart, een PVS Server en images die op een centrale storage 
infrastructuur zijn opgeslagen.  

Er moet een virtuele disk, een vDisk, van een client-computer gemaakt worden. Deze disk bevat 
het Operating System en de applicaties. De gegevens worden door middel van snapshot 
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technology in een image op een remote server opgeslagen. Conceptueel zijn deze images te 
vergelijken met VMware (VMDK) of Microsoft Virtual Server (VHD) disk image bestanden. Om 
een computer gebruik te laten maken van deze vDisk zal de machine van het netwerk Pre-boot 
eXecution Environment (PXE) moeten opstarten, of met een opstart cd-rom. De PVS server 
herkent de client-computer en bekijkt de configuratie in een centrale database. De computer 
krijgt de vDisk gekoppeld en het bootproces vervolgt.  

Het PVS protocol, gebaseerd op UDP, biedt functionaliteit voor het on-demand streamen van 
besturingssystemen waarbij maximale performance, stabiliteit en beschikbaarheid gerealiseerd 
wordt. Bij de ontwikkeling van het protocol is rekening gehouden met netwerkstoringen en 
disconnect/reconnects van netwerkverbindingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat tijdens het 
bootproces van een computer de netwerkkabel gedisconnect of gereconnect kan worden. De 
client-computer blijft dan in een pauzestand staan. 

Met PVS wordt de vDisk opgeslagen op het netwerk en gekoppeld aan de client-computer. De 
client-computer kan zelfs zonder lokale harddisk functioneren.  

vDisks zijn PVS disk images. Deze images kunnen in een tweetal modes gebruikt worden, 
‘private image mode’ en ‘standard image mode’. 

           

  Standard Image Mode  Private Image Mode 

Private image mode 

PVS streamt de vDisk naar een specifieke client-computer. Deze is 1:1 gekoppeld met een 
vDisk. Elke client-computer heeft zijn eigen private image. Alle fysieke disk Block-level lees- en 
schrijfacties worden via het netwerk naar de vDisk bestand gestuurd.  

Standard image mode  

PVS streamt de vDisk naar meerdere client-computers. De client-computers zijn gekoppeld aan 
dezelfde read-only vDisk. Alle schrijfacties naar de vDisk worden transparant naar een andere 
locatie gestuurd. Deze write-cache kan op de lokale harddisk, op het interne geheugen van de 
client-computer, op de PVS server of op een gereserveerd bestand op het netwerk opgeslagen 
worden. Wanneer de client-computer herstart, wordt de cache opgeruimd en heeft de computer 
weer een schone, stabiele omgeving. 

17.5.1 Personalisering van images 

Om goed met de client-computer te kunnen werken moet deze uniek zijn. Voorbeelden zijn 
MAC adres, netbios naam, domainmembership, IP adres etc. PVS bezit een configuratie 
database van alle PVS client-computers.  

Er is technologie ontwikkeld die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld tijdens het bootproces van de 
client-computer het MAC-adres gebruikt wordt om client-computer specifieke gegevens zoals 
domain membership en clientname direct met de ADS Domain Controller te communiceren. 
Hierdoor kan er dus een standard image gebruikt worden en toch elke machine de benodigde 
unieke waarden hebben. 
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17.5.2 Hogere beschikbaarheid en Load balancing 

PVS biedt een hogere beschikbaarheidsoplossing die door de client-computers gebruikt kan 
worden. Deze optie zorgt ervoor dat een PVS client automatisch met een alternatieve PVS 
server communiceert in het geval wanneer er niet meer met deze server gecommuniceerd kan 
worden. De Load Balancing functionaliteit zorgt ervoor dat de client-computer met de minst 
drukke server PVS server communiceert. Tijdens het bootproces van de client wordt bepaald 
welke server de minste PVS connecties heeft. Een low-class PVS server kan ongeveer 500 
gelijktijdige client-computers bedienen. 

17.6 MICROSOFT DEPLOYMENT TOOLKIT 
Microsoft Deployment Toolkit (MDT) biedt een geavanceerde en eenduidige manier om 
Windows besturingssystemen en Microsoft Office installaties te implementeren. MDT biedt een 
algemene implementatieconsole met de naam Deployment Workbench, waarin de verschillende 
hulpprogramma's zijn samengebracht voor het succesvol implementeren van deze producten. 
Bovendien bevat het gedetailleerde richtlijnen omtrent juiste implementatiemethoden en 
praktische adviezen. 

Met de hulpprogramma's en allesomvattende richtlijnen van MDT wordt de implementatietijd 
verminderd, worden desktop- en serverimages gestandaardiseerd, serviceonderbrekingen 
beperkt, kosten voor helpdeskondersteuning na de implementatie bespaard en de beveiliging en 
het doorlopende configuratiebeheer verbeterd. 

17.6.1 Zero Touch- en Lite Touch-installatie 

Met MDT wordt de interactietijd, die nodig is voor het installeren van de besturingssystemen 
voor desktop en server, grotendeels verminderd door de ondersteuning van twee types 
installaties:  

− Zero Touch-installatie (ZTI) 
− Lite Touch-installatie (LTI) 

Bij ZTI-implementaties wordt met behulp van Microsoft System Center Configuration Manager 
(SCCM) automatisch de installatiekopie van het besturingssysteem vastgelegd en vervolgens 
geïmplementeerd, zonder dat daarbij enige interactie plaatsvindt.  

LTI-implementaties worden toegepast, wanneer hulpprogramma's voor de distributie van 
software, zoals System Center Configuration Manager (SCCM) en Systems Management Server 
(SMS), niet voorhanden zijn.  

17.6.2 Wat kunt u met MDT doen? 

Met de hulpprogramma's en praktische adviezen van MDT kunt u:  

− Een software- en hardware-inventaris maken die hulp biedt bij het plannen van de 
implementatie van het materiaal; 

− De compatibiliteit van toepassingen onder Windows besturingssystemen testen en de 
compatibiliteitsproblemen oplossen, die tijdens deze test optreden; 

− Een eerste testomgeving opzetten met implementatie- en imaging-servers; 
− Toepassingen aanpassen, inpakken en implementeren; 
− Het maken en implementeren van installatiekopieën automatiseren; 
− Processen en technologieën beheren voor het uitvoeren van volledige en geïntegreerde LTI- 

en ZTI-implementaties; 
− Tijdens de implementatie documenten en -instellingen van gebruikers naar hun nieuwe 

computerconfiguraties migreren; 
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17.7 HP SYSTEM INSIGHT MANAGER 
HP System Insight Manager wordt ingezet voor het managen van HP servers en HP Storage. 
Deze gratis tooling geeft de status van HP Servers (inclusief onderdelen) en HP Storage 
componenten in een gecentraliseerd console weer.  

HP SIM kan uitgebreid worden door middel van plug-ins om zo system management te kunnen 
doen van: HP client, storage, power en printer producten. Ook zijn er plug-ins beschikbaar voor 
workload management, capacity management en virtual machine management. Deze plug-ins 
zijn onderdeel van het HP Integrity Essentials pack, waar overigens wel voor betaald moet 
worden.  

HP SIM verzorgt o.a de volgende functionaliteit: 

− Alerting van hardware storingen via e-mail, netwerk broadcast of pager;  
− Thresholding/alerting op hardware (bijv. temperatuur, ventilatoren etc.); 
− Beperkte thresholding op OS (bijv. diskspace); 
− Monitoring van SAN hardware; 
− Gedetailleerde continue inventarisatie van de hardware; 
− Basisinventarisatie van het OS (Windows). 

17.8 SYSTEM CENTER 
Microsoft System Center bestaat uit meerdere producten die allen 
ondersteunen bij het managen van een IT-infrastructuur. De 
beheerprogramma’s en -technologieën van System Center maken het werken 
eenvoudiger, het oplossen van problemen sneller en planningsmogelijkheden 
beter. Binnen de System Center familie kennen we de volgende producten: 

− System Center Operations Manager  
Deze opvolger van Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 stelt IT-professionals in staat 
de hard- en software in een moderne, gedistribueerde omgeving te monitoren en beheren. 

− System Center Configuration Manager 
Deze opvolger van Systems Management Server (SMS) 2003 biedt tools voor het 
automatiseren van software-installaties en het beheer van systeemconfiguraties. 

− System Center Service Desk  
‘Service Desk’ is een geheel nieuw product, dat de implementatie van essentiële 
operationele processen voor IT Service Management mogelijk maakt, zoals incidentbeheer, 
probleembeheer en wijzigingsbeheer. 

− System Center Data Protection Manager  
Dit programma maakt het mogelijk gegevens van Windows-fileserver te back-uppen en 
terug te zetten. 

− System Center Essentials  
Dit programma is meer voor de kleinere organisaties. Het programma stelt minder 
gespecialiseerde beheerders in staat de IT-omgeving efficiënt te beheren via een tool die 
twee belangrijke beheerfuncties samenbrengt: monitoring van systemen en automatisering 
van software installaties. 

− System Center Virtual Machine Manager  
Deze beheertool ondersteunt beheerders bij het samenvoegen van applicaties op virtuele 
servers. 

− System Center Capacity Planner  
Met deze tool kan worden vastgesteld welke hardwarebronnen benodigd zijn om een 
applicatie, zoals Exchange, uit te voeren en een bepaald prestatie- en 
beschikbaarheidniveau te bereiken. 

 



 
PQR Handboek  

ICT-infrastructuur 

 

   

Versie 2.0 2012 Pagina 69/102 

 

Met de services van de System Center-producten worden de doelstellingen in het Dynamic 
Systems Initiative (DSI) van Microsoft verwezenlijkt. DSI omvat een brede aanpak, gericht op 
enerzijds betere mogelijkheden voor IT om te voorzien in de bedrijfsbehoeften van een 
organisatie en anderzijds lagere kosten voor het beheer van de computerbronnen. 

 

17.8.1 System Center Essentials, heel compleet! 

System Center Essentials (SCE) is onderdeel van de System Center familie. SCE voorziet onder 
andere in end-to-end service management van multivendor omgevingen. Door middel van SCE 
is men in staat pro-actief beheer uit te voeren en trends te analyseren. Een aantal redenen om 
voor SCE te kiezen: 

− Centraliseer uw IT-beheer 
SCE biedt u één console om uw belangrijkste beheerstaken uit te voeren. Zo moet u slechts 
één product aankopen, implementeren en gebruiken. Een overzicht van de belangrijkste 
taken opgenomen in deze geïntegreerde oplossing: supervisie van servers, werkposten en 
netwerk, beheer van software en updates, inventaris van het IT-park. 

− Garandeer de continuïteit van uw toepassingen en uw netwerk 
Essentials kan de gegevens van toepassingen in netwerk op verschillende manieren 
afbeelden. U kunt via een hele reeks grafieken, tabellen en rapporten de groei van de SQL 
Server™-databases controleren of de connectiviteit met Exchange-servers. Essentials kan 
ook instaan voor de follow-up van alle SNMP 2.0-tools opgenomen in het netwerk en 
alarmen uitsturen bij een defect. 

− Vereenvoudig het patchbeheer 
SCE bevat geïntegreerde functies voor patchbeheer van de producten uit de Microsoft 
Update-catalogus. Dit product bevat bovendien de updates van de belangrijkste IT-
leveranciers zodat u het updatebeheer vanuit één controlepunt kunt verzorgen. U heeft ook 
de keuze om kritieke updates automatisch of na goedkeuring te implementeren en om op 
te volgen of uw netwerk conform is.  

− Controleer uw activa – hardware + software 
SCE verzamelt meer dan 60 attributen voor hardware en een volledige inventaris met de 
toepassingen die op elke computer draaien. U kunt een inventarisoverzicht raadplegen voor 
een snelle herstelling, maar ook een gedetailleerd rapport per computergroep. 
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− Essentials maakt gebruik van Management Packs 
Management Packs zijn een belangrijk onderdeel van SCE. Wat een management pack 
precies doet wordt uitgelegd in paragraaf 1.8.2.  

− SCE past ketenmonitoring toe 
SCE past ketenmonitoring toe. Anders dan bij het monitoren van een op zichzelf staand 
object wordt nu een keten van objecten bewaakt. Een virtuele infrastructuur bijvoorbeeld, 
bestaat uit meer dan één component. Deze componenten hebben vaak een afhankelijkheid 
van andere componenten. Met zogenoemde Diagram Views kan SCE visualiseren waar het 
probleem precies zit. 

SCE biedt functionaliteit uit Operations Manager en Configurations Manager en is uitermate 
geschikt voor de middelgrote organisaties die niet alle enterprise functionaliteit nodig hebben. 

17.8.2 System Center Operations Manager 

System Center Operations Manager (OpsMgr) is eveneens onderdeel van de System Center 
familie. Operations Manager voorziet in end-to-end service management. Door middel van 
Operations Managers is men in staat pro-actief beheer uit te voeren en trends te analyseren. 
Daarnaast beschikt Operations Manager over uitgebreide rapportagemogelijkheden.  

De historie van SCOM 

SCOM 2007 is niet het eerste service management product van Microsoft. Voor SCOM 2007 was 
er al MOM (Microsoft Operations Manager). MOM was echter een op zichzelf staand product en 
niet zoals SCOM onderdeel van een suite: System Center suite. De producten uit de System 
Center suite kunnen dan ook met elkaar samen werken en elkaar voorzien van informatie. Op 
de voorgangers van SCOM 2007 was vanuit de praktijk nogal wat kritiek. Het beheren van MOM 
werd als lastig ervaren en de hoeveelheid informatie was moeilijk af te stemmen op specifieke 
situaties. Met de klachten en wensen die kenbaar gemaakt werden heeft Microsoft absoluut iets 
gedaan. Ze hebben SCOM helemaal opnieuw ontworpen en opgebouwd en in lijn gebracht met 
overige System Center producten. 

Waarom zou je moeten kiezen voor SCOM? 

SCOM is slim! SCOM kan problemen die zich voordoen zelf oplossen door de kennis die in 
Management Packs ligt vast te leggen. Daarnaast kan SCOM ongewenste processen 
identificeren en beëindigen.  

De grote kracht van SCOM zit in de management packs. Voor zo’n beetje alle Microsoft 
producten zijn er management packs te verkrijgen. In deze management packs liggen 
bijvoorbeeld best practices vastgelegd over het betreffende product. Ook worden er diagram 
views meegeleverd. De performance counters die van belang zijn voor een product zijn al 
gedefinieerd in het management pack. Naast de zojuist genoemde eigenschappen van een 
management pack bevat een management pack ook kennis van het product zelf. Het kent de 
onderlinge afhankelijkheden van een product en kan de impact van het uivallen van een 
component overzien. Een management pack wordt ontwikkeld door de productgroep welke het 
product ook ontwikkeld heeft. Het management pack kan bij een groot aantal problemen zelfs 
al aangeven wat de oplossing voor het probleem is. Naast de Microsoft Management packs zijn 
er tal van management packs ontwikkeld door 3rd party vendors. Zo is er voor nagenoeg ieder 
onderdeel in een geavanceerde infrastructuur wel een management pack verkrijgbaar. 

Het monitoren van een object is lang niet altijd effectief. Immers hoeft het uitvallen van een 
object niet altijd te betekenen dat een te leveren dienst in de problemen komt. Daarnaast is 
een object als bijvoorbeeld een server ook vaak nog afhankelijk van een storage systeem een 
netwerk switch of bijvoorbeeld een internetverbinding. Wanneer je in staat bent om een 
bepaalde dienst te modeleren dan kun je in SCOM deze dienst ook samenstellen. SCOM kan dan 
de gehele keten van schakels die samen de dienst vormen bewaken. Zodra er een schakel 
uitvalt zie je direct wat de gevolgen zijn voor de betreffende dienst. 
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SCOM is een onmisbaar product in een omgeving waar een geavanceerde IT infrastructuur 
goed beheerd moet worden. We kunnen zeker stellen dat SCOM zijn mannetje weet te staan 
wanneer het aankomt op service gericht beheer. 

Een virtuele omgeving monitoren met SCOM 

Voor het beheren van de Virtuele Infrastructuur is er een management pack dat geïntegreerd 
kan worden binnen SCOM. Dit management pack gaat veel verder dan de mogelijkheden die 
standaard aanwezig zijn binnen vCenter. Nworks, door VEEAM overgenomen, heeft een 
management pack ontwikkeld voor een VMware infrastructuur. Dit management pack wordt 
geïmporteerd binnen SCOM. Het Nworks Windows Management Pack voor VMware voorziet in 
volledige allerting en performance monitoring van de gehele VMware omgeving. Zaken als ESX 
host swap space, disk space, host en guest physical resources (CPU, memory, disk, network) en 
balloon memory worden in de gaten gehouden. Het verzamelt operationele informatie en kan 
deze presenteren in verschillende weergaven. Het Nworks management pack verzamelt onder 
andere de volgende gegevens:  

− Door middel van de VI API voor ESX Hosts, events 
en performance data van de ESX hosts en de 
VCenter server; 

− Door middel van de VI API voor virtuele machines, 
events en performance data van de virtuele 
machines; 

− Events, alerts en alarms vanuit VCenter met 
betrekking tot beveiliging, aanmaken en 
verwijderen van objecten en status 
veranderingen; 

− De totale topologie van de virtuele infrastructuur 
zoals, datacenters, clusters, vm folders, resource 
pools en virtuele machines.  

Voor het Nworks Management Pack voor VMware is 
geen agent nodig binnen de Service Console van de 
ESX servers. Hierdoor is het ook goed in te zetten in omgevingen waar gebruik gemaakt wordt 
van ESXi. De verzamelde data wordt door middel van een Virtual Enterprise Monitor (VEM) 
doorgestuurd naar de SCOM server.   

Het Nworks Management Pack voor VMware wordt ondersteund voor: 

− Management platform: System Center Operations Manager 2007 met SP1 
− VMware producten: ESX, ESXi, vSphere, VCenter 

Het Nworks management pack voorziet in bewaking van zeer veel aspecten van de Virtuele 
Infrastructuur. Er zijn een aantal vooraf gedefinieerde dashboards beschikbaar die in één 
oogopslag de status weergeven van bijvoorbeeld: ESX Hosts, het ESX Cluster, VCenter, 
Resource Pools en Virtual Machines. Ook zijn er een aantal zogenaamde topology views 
beschikbaar die een overzicht geven van alle componenten van bijvoorbeeld een ESX server, 
hierbij moet je denken aan de status van: de datastores, het fysieke geheugen, de fysieke 
cpu’s, system fans, netwerkkaarten, enz… Wanneer er ballooning optreedt zal er een melding 
verschijnen binnen de console van SCE en zal er aangegeven worden op welke vm het 
plaatsvindt. Wanneer een VM veel CPU/ Memory gebruikt wordt dit door middel van grafieken 
weergegeven. 

Wanneer er een probleem ontstaat op een VM omdat de VM niet genoeg resources kan krijgen 
uit zijn resource pool kan door middel van de “health explorer” de oorzaak van het probleem 
meteen aangewezen worden. 
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Naast het monitoren van de status van de Virtuele Infrastructuur kunnen er ook nog een aantal 
taken vanuit de SCOM console uitgevoerd worden. Denk hierbij aan het starten, stoppen, 
suspenden en resetten van een VM maar ook het verwijderen of het toepassen van een 
snapshot is mogelijk.  

17.8.3 System Center Configuration Manager 

Een andere telg uit de System Center familie is System Center Configuration Manager (SCCM). 
SCCM is een eenvoudig in te zetten oplossing die efficiënt helpt servers te implementeren. Je 
kunt SCCM ook goed gebruiken voor change management en het uitrollen van configuratie of 
systeem updates. Een server voorzien van een besturingssysteem, de juiste applicaties en de 
nodige updates en patches is een koud kunstje met SCCM. 

Breed inzetbaar 

SCCM biedt zeer uitgebreide mogelijkheden voor software-updates, distributie van 
geïntegreerde besturingssystemen, licentiemanagement en voor rapportage en beheer op 
afstand. Al deze mogelijkheden zijn toe te passen op desktops en servers, maar ook op virtuele 
systemen en pda’s. Doordat SCCM breed inzetbaar is, krijgen beheerders een beter inzicht in, 
en controle over, hun IT-omgeving, en kunnen deze efficiënter beheren. Daarnaast integreert 
SCCM volledig met Active Directory, Windows Server Update Services en maakt het gebruik van 
Windows Preinstallation Environment (WinPE), xml en het Windows Image Format (WIM). Met 
deze combinatie van mogelijkheden kun je een krachtige, dynamische en efficiënte omgeving 
creëren voor desktop- en servermanagement. 

De console 

Het SCCM console heeft dezelfde look en feel als de overige System Center producten. Hier is 
bewust voor gekozen om zo een vertrouwde interface te bieden die weinig uitleg nodig heeft. 
De Configuration Manager administrator console is het primaire programma om de 
computeromgeving te beheren. Deze kan als los component geïnstalleerd worden op de 
verschillende Windows Client en Server platformen. De console wordt standaard mee 
geïnstalleerd op de primaire server, maar het kan vanuit beheersoogpunt handig zijn om de 
console op meerdere (beheer)systemen te installeren. 

17.8.4 System Center Virtual Machine Manager 

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) is de beheeroplossing wanneer u een virtuele 
infrastructuur hebt, of gaat bouwen, gebaseerd op Microsoft Hyper-V. SCVMM is zelfs in staat 
om een VMware VI of Citrix XenServer te managen. SCVMM managed de uit te geven resources 
en geeft aan op welke host een VM het best geplaatst kan worden; ook wel Intelligent 
Placement genoemd. SCVMM kan ingezet worden in de kleinere datacenters maar voldoet ook 
prima in de enterprise omgevingen. 

Consolidatie 

SCVMM helpt om te bepalen welke servers geconsolideerd kunnen worden. Door het analyseren 
van historische data die is verzameld door bijvoorbeeld SCOM kan SCVMM bepalen wat het 
consolidatie ratio is van een verzameling fysieke servers. 

P2V 

Physical to Virtual conversie is een core functionaliteit van SCVMM. Zodra de kandidaten voor 
virtualisatie zijn bepaald helpt SCVMM door middel van een eenvoudige wizard de conversie te 
doorlopen. Door images van fysieke harddisks te maken en deze images klaar te maken om aan 
een VM gekoppeld te worden kan een fysieke server zonder onderbreking geconverteerd 
worden. Vanwege de vele script mogelijkheden kunnen grote aantallen servers tegelijk door 
middel van een PowerShell script geconverteerd worden.  
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Provisioning 

Het uitrollen van virtuele machines is met behulp van VMM slechts een kwestie van enkele 
minuten. Het uitrollen van virtuele machines gebeurt vanuit een zogenaamde library. Het 
uitrollen van virtuele machines kan ook gecontroleerd gedelegeerd worden. Hierbij is het 
mogelijk om precies te bepalen hoe de uit te rollen virtuele machine geconfigureerd wordt. 
Door templates te gebruiken is een groot gedeelte van de configuratie geautomatiseerd.  

Self Service Portal 

Naast de GUI die doorgaans door de administrators wordt gebruikt bevat SCVMM ook een Self 
Service Portal. In deze Self Service Portal kunnen eindgebruikers hun eigen virtuele machines 
uitrollen en (beperkt) beheren. Deze Self Service Portal is door middel van een browser te 
benaderen. Door je eindgebruikers de toegang te geven tot deze portal is toegang tot de 
Management Console niet noodzakelijk. 

System Center Virtual Machine Manager voorziet in end-to-end management mogelijkheden 
voor het plannen, uitrollen, managen en optimaliseren van de virtuele infrastructuur. SCVMM 
levert een krachtige set tools om het de beheerder daadwerkelijk eenvoudig te maken. 

17.8.5 System Center Data Protection Manager 

Een van de onvermijdelijke taken van systeembeheer is het maken van back-ups en herstellen 
van gegevens. Vroeger werden back-ups altijd opgeslagen op een tapestation, maar 
tegenwoordig is schijfruimte zo goedkoop dat deze voor zowel back-ups als masterdata kan 
worden gebruikt. Wanneer back-upgegevens worden opgeslagen op schijf kan het herstellen 
van verloren of beschadigde bestanden belangrijk sneller verlopen doordat het niet meer nodig 
is de juiste tape te vinden en te laden. Met deze aanpak is het ook mogelijk 
bestandswijzigingen te back-uppen terwijl de wijzigingen worden aangebracht, zodat servers 
niet meer offline hoeven te worden geplaatst wanneer een back-up wordt uitgevoerd. Omdat ze 
eenvoudig en automatisch verlopen, kunnen back-ups naar schijf vaker worden uitgevoerd en 
hoeft niet langer te worden gewerkt met back-ups naar tape die eenmaal per dag worden 
weggeschreven. 

Voor het back-uppen van bestanden op Windows servers is Data Protection Manager  
opgenomen in de System Center-familie. Dit product wordt gekenmerkt door een eenvoudige 
architectuur. Op elke server wordt een Data Protection Manager-agent uitgevoerd, terwijl 
communicatie plaatsvindt met een Data Protection Manager-server op het back-upsysteem. 
Doordat de beide onderdelen zowel lokaal als op afstand met elkaar in verbinding kunnen 
staan, kan een Data Protection Manager-server de back-ups verwerken voor bestandsservers op 
andere locaties, zoals filialen. Beheerders communiceren met de Data Protection Manager-
server via de beheerdersconsole van Data Protection Manager. Deze console biedt onder andere 
wizards voor het definiëren van beleid voor back-ups en andere aspecten van het gedrag van 
het product. 

17.9 FOGLIGHT EN VFOGLIGHT 
Quest timmert hard aan de weg als het gaat om Management Solutions. Zo heeft Quest een 
groot aantal plugins ontworpen voor SCOM en SCE. Daarnaast heeft Quest ook zijn eigen 
tooling om een gehele infrastructuur te monitoren: Foglight! Speciaal voor Virtuele 
Infrastructuren is er vFoglight.  

17.9.1 Wat kan Foglight? 

Foglight is een krachtig en veelomvattend product. Nagenoeg ieder onderdeel van de 
infrastructuur kan bewaakt worden door middel van Foglight. Foglight slaat zijn configuratie en 
data op in een Oracle of MySQL database. Met Foglight ben je in staat om een applicatie vanaf 
de eindgebruiker tot aan het platform waarop de applicatie draait te monitoren.  
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17.9.2 Hoe doet Foglight dat? 

Foglight vertaalt alles naar modellen. Deze modellen zijn dan ook de basis voor het monitoren 
van systemen. Deze modellen hebben een boomstructuur en ieder onderdeel van een systeem 
is een schakel in het model. Ieder schakel heeft vervolgens weer eigenschappen, waardes, 
alarms en soms ook weer onderliggende schakels. Alle schakels worden automatisch gevonden 
door Foglight en in een model gegoten. Een voorbeeld hiervan is het volgende plaatje: 

 

Foglight maakt deze modellen om de relatie tussen logische en fysieke componenten te kunnen 
bepalen en te presenteren. 

Foglight maakt gebruik van agents en cartridges om de data voor de modellen te verzamelen. 
Ieder systeem dat je wilt monitoren moet voorzien zijn van een agent. Het uitrollen van de 
agents is dan ook een belangrijk onderdeel van de installatie. Ook voor specifieke applicaties 
moeten agents uitgerold worden. Op de management server zelf dienen cartridges aanwezig te 
zijn voor de betreffende applicaties of besturingssystemen. In zo’n cartridge ligt bijvoorbeeld 
vast hoe de applicatie in elkaar zit en uit welke componenten een applicatie bestaat. 
Afhankelijkheden worden door Foglight zelf gedetecteerd. Je zou kunnen zeggen dat in een 
cartridge alle kennis van een applicatie vastligt.  

17.9.3 De gebruikersinterface 

Foglight kent geen managementconsole zoals we kennen van SCOM. De managementomgeving 
draait binnen een webserver en is dan ook door middel van een browser te benaderen. Vanuit 
deze webinterface is het mogelijk om alle beheertaken uit te voeren. 

Zodra je een aantal agents hebt uitgerold kun je zelf de dashboards ontwikkelen die je 
gepresenteerd wilt hebben. Zo kun je ook dashboards samen stellen voor personen aan wie je 
een bepaald gedeelte van het management hebt gedelegeerd.  
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17.9.4 Federation 

Wanneer je meerdere logische locaties hebt en iedere locatie heeft zijn eigen Foglight 
Management server dan kun je al deze management servers in federation mode laten draaien. 
De verschillende locaties kun je dan koppelen met een hoofdlocatie waar alle informatie van de 
locaties in één centraal console gepresenteerd wordt.  

17.9.5 Security in Foglight 

Binnen Foglight kennen we gebruikers, groepen en rollen. 

− Gebruikers 
Een gebruiker heeft een gebruikersnaam en wachtwoord en kan worden toegewezen aan 
één of meerdere groepen. Op basis van de rollen die zijn toegewezen aan de groep 
waarvan de gebruiker lid is wordt er bepaald wat de gebruiker binnen de webinterface mag. 
De wachtwoorden die horen bij de gebruikers kunnen binnen de Foglight Management 
Server worden opgeslagen of in een externe Directory Services. 

− Groepen 
Een groep bestaat uit één of meerdere gebruikers. De verschillende rollen binnen Foglight 
worden toegewezen aan groepen en zo doorgegeven aan de gebruikers binnen de groepen. 

− Rollen 
− De rollen bepalen wat een gebruiker voor een rechten krijgt op de Foglight Management 

Server. Naast de standaard aanwezige rollen kunnen Foglight Administrators ook custom 
rollen aanmaken en deze toewijzen aan groepen. Rollen worden toegewezen aan groepen. 

17.9.6 En vFoglight dan? 

vFoglight is qua architectuur afgeleid van Foglight. vFoglight is puur een virtualisatie 
managementoplossing die onder andere voorziet in: bewaking van prestaties, 
capaciteitsplanning en het helpen verdelen van resources binnen een virtuele infrastructuur. 
Door de inzet van vFoglight kan een beheerder goed inzicht krijgen in het gebruik van 
resources en zodoende op tijd bijschalen of juist resources wegnemen van virtuele machines. 
Beheerders kunnen tevens een totaalplaatje laten genereren door vFoglight, hierdoor kan de 
gehele virtuele infrastructuur gevisualiseerd worden. 

Voor organisaties die bezig zijn om kosten terug te brengen of willen weten hoe kosten 
verdeeld moeten worden kan vFoglight ook van toegevoegde waarde zijn. Door middel van de 
verschillende chargeback modellen die vFoglight kent, houdt vFoglight het gebruik van 
infrastructuur componenten in de gaten en zo kun je snel inzicht krijgen in de infrastructuur 
kosten. 

Samengevat voorziet vFoglight in het volgende: 

− Inzicht geven in de relaties en interacties van alle componenten in de virtuele en fysieke 
infrastructuur; 

− Analyse- en oplossen van incidenten en problemen die de prestaties en beschikbaarheid 
negatief beïnvloeden; 

− Bepaalt de vereiste infrastructuur middelen die nodig zijn ter ondersteuning van 
organisatorische groei en veranderingen; 

− Tonen van het infrastructuur gebruik, zodat kosten herleid en verdeeld kunnen worden. 

17.10 VCENTER  
VMware vCenter, voorheen bekend als VMware VirtualCenter, is verantwoordelijk voor het 
managen van de vSphere omgeving. Eigenlijk kunnen we wel zeggen het managementplatform 
voor vSphere is vCenter. vCenter is een intuïtieve managementconsole dat de beheerder 
controle over de hele Virtuele Infrastructuur geeft. Door middel van vCenter kun je de status 
van de verschillende componenten in één overzicht weergeven. Ook provisioning van virtuele 
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machines gebeurt vanuit de vCenter console. vCenter zorgt er tevens voor dat alle vSphere 
Hosts en VM’s compliant zijn met de gestelde baseline. vCenter geeft beheerders tevens 
toegang tot zaken als VMware VMotion, Distributed Resource Scheduler, High Availabilitiy en 
Fault Tolerance. Een zeer krachtige orchestration engine geeft beheerders de mogelijkheid om 
praktische workflows samen te stellen. Onder andere de volgende mogelijkheden zitten in 
vSphere: 

− Inventory search;  
− Hardware monitoring; 
− Storage rapporten en overzichten; 
− Verbeterde notificatie en alerting; 
− Host profiles (standaard ESX host 

configuratie profiel dat op iedere nieuwe host 
toegepast kan worden) 

− VMware Distributed Power Management 
− Orchestrator 
− vCenter Server Heartbeat (failover oplossing 

voor vCenter Server) 

17.11 CACTI 
Voor het monitoren van de netwerkinfrastructuur zijn er verschillende mogelijkheden. Eén van 
de mogelijkheden is de Open-Source tool Cacti. Cacti is in staat bandbreedtemanagement en 
poortmanagement te verzorgen. Daarnaast bewaakt het de beschikbaarheid van 
netwerkcomponenten. De informatie die door Cacti verzameld en gepresenteerd wordt kan 
geïntegreerd worden met SCE of SCOM. 

17.12 EDA 
EDA staat voor ESX Deployment Appliance. De naam zegt het eigenlijk al; een virtual appliance 
om hosts te voorzien van een geautomatiseerde ESX installatie. Door middel van een 
webinterface kan de gehele configuratie opgesteld worden. Hiervan wordt vervolgens een script 
gegenereerd. De EDA is voorzien van een PXE bootserver waarmee de host verbinding maakt 
om vervolgens het script te laden en uit te voeren. Door gebruik te maken van de EDA zorg je 
ervoor dat alle hosts exact gelijk geconfigureerd worden.  

17.13 MICROSOFT FOREFRONT 
Forefront is een verzameling van securityproducten. Producten die je nodig hebt om je netwerk 
te beveiligen zonder dat ze een directe meerwaarde zijn voor je organisatie. Microsoft heeft zijn 
Forefront-lijn verdeeld in drie verschillende categorieën. Elke categorie is bedoeld om één 
onderdeel van een ICT-infrastructuur te beschermen. 
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− Forefront Edge Security 
Onder Forefront Edge Security vallen de software producten die bedoeld zijn om enerzijds 
het interne netwerk te beschermen tegen internet, en anderzijds werknemers vanaf het 
internet op een veilige manier toegang te verlenen tot het interne netwerk. 

− Forefront Server Security 
Onder Forefront Server Security vallen de softwareproducten die bedoeld zijn voor Office 
SharePoint server en Exchange Server. 

− Forefront Client Security 
Forefront Client Security is de antivirus, antimalware oplossing van Microsoft voor server en 
clients. 

17.13.1 Microsoft Forefront Edge Security  

ISA, IAG en UAG zijn Forefront Edge Security producten. Producten bedoeld om aan de ‘Edge’ 
van je interne netwerk te plaatsen ter beveiliging. Internet Security & Acceleration server  
bestaat al een tijd en is nu geïntegreerd in de Forefront suite. Het is de firewall-oplossing van 
Microsoft. Het grote voordeel van ISA is dat het een verregaande integratie met andere 
Microsoft producten kent. Je kunt ISA op de volgende drie manieren inzetten: 

− Als Web Access Server. De meest bekende manier om ISA in te zetten is als firewall. ISA is 
een application level firewall. Hierdoor is het mogelijk om TCP/IP pakketten tot aan de 
applicatielaag te controleren op inhoud. Dit geldt zowel voor het inkomende als uitgaande 
verkeer. 

− Als Application Publishing server. Als je ISA inzet als Application Publishing server kun je 
interne Application servers beschikbaar stellen naar internet. Het mooie van ISA is dat je 
het kan gebruiken om je interne Outlook Web Access of SharePoint site beschikbaar te 
stellen aan gebruikers op internet. Hierbij wordt de authenticatie afgehandeld door de ISA 
server. Als iemand succesvol geautoriseerd is door de ISA server zal hij pas doorgerouteerd 
worden naar de interne server. Hierdoor voorkom je dat mensen die niet geautoriseerd zijn 
op je netwerk komen. Daarnaast kun je de ISA server gebruiken voor SSL offloading. 

− Als Branch Office Gateway server. ISA is uitgerust met de nodig wizards om een remote 
locatie op een eenvoudige manier via een L2TP of PPTP VPN aan te sluiten op het 
hoofdkantoor. Intelligent Application Gateway is de Microsoft SSL VPN appliance. Je koopt 
een complete appliance met daarop Windows 2003, ISA 2006 en IAG 2007 software. Deze 
appliance wordt in de DMZ geplaatst om gebruikers via een SSL VPN toegang te verlenen 
tot het interne netwerk.  

IAG komt met de volgende eigenschappen: 

− Gecontroleerde toegang; afhankelijk van waar je zit, achter welke pc je zit, wie je bent en 
de status van je pc kan er bepaald worden tot welke informatiesystemen je toegang hebt. 

− Browser-based toegang; alles wat de gebruiker nodig heeft is Internet Explorer. 
− Monitoring; IAG beschikt over uitgebreide monitoring mogelijkheden. 

17.13.2 Microsoft Forefront Server Security 

Forefront Server Security is een Multi scan engine antivirus oplossing. Dit soort software maakt 
gebruik van meerdere scan engines voor virus detectie. Hierdoor neemt de kans dat een virus 
daadwerkelijk gedetecteerd wordt toe. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het niet steeds 
dezelfde engine is die het als eerste ontdekt als een virus in het wild voorkomt. Het is namelijk 
steeds een strijd tussen verschillende antivirus makers wie het laatste virus als eerste ontdekt. 
Door te kiezen voor een Multi scan engine antivirus oplossing is de kans groter dat één van de 
engines die gebruikt wordt de engine is die het virus als eerste herkent. Microsoft Forefront 
Server Security ondersteunt standaard de volgende acht scan engines: 

− AhnLab; 
− Authentium; 
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− CA; 
− Kaspersky Labs; 
− Microsoft; 
− Norman Data Defense; 
− Sophos; 
− VirusBuster. 

Het nadeel van deze methode is dat elke extra engine ook extra capaciteit van een server kost. 
Zo zal een Exchange server snel 512 MB tot 1 GB aan extra memory nodig hebben als er 
gebruik wordt gemaakt van Microsoft Forefront Server Security. Tijdens de installatie kun je 
aangeven welke vijf van de acht verschillende je wilt gebruiken en met hoeveel engines tegelijk 
gescand wordt. Op dit moment zijn er drie verschillende versies van de Microsoft Forefront 
Server Security beschikbaar; Microsoft Forefront voor Exchange, Microsoft Forefront voor Office 
SharePoint Server en voor Office Communication Server. Naast de twee Forefront Server 
Security versies is er ook nog een Microsoft Forefront Server Security Management Console. 
Met deze console is het mogelijk om vanuit een centrale plek de verschillende Microsoft 
Forefront Server Security en Microsoft Forefront Server Security, Antigen, te beheren. 

17.13.3 Microsoft Forefront Client Security 

Het laatste softwarepakket in de Microsoft Forefront security- familie is Microsoft Forefront 
Client Security. Dit is de Microsoft antivirus en antispyware oplossing voor Windows Server, 
Windows XP en Windows Vista. Anders dan Microsoft Forefront Server Security is dit een single 
scan engine antivirus en antispyware oplossing. Het mooie van deze oplossing is dat het beheer 
van deze client geïntegreerd is met Active Directory en WSUS. Via Active Directory Policies kun 
je de cliënt configuren en via WSUS kun je hem updaten. Daarnaast is er een ook Admin 
Console meegeleverd voor centraal beheer van de clients. 

17.14 TREND MICRO 
Trend Micro biedt een combinatie van beveiligingsproducten die erg schaalbaar zijn en zo in 
kunnen spelen op de verschillende behoeften. Trend Micro biedt producten voor onder andere 
het beveiligen van een internet gateway, een fileserver en een mailserver. Dit wordt allemaal 
aangestuurd vanuit één centraal management console. Uiteraard is het ook mogelijk om de 
clients in het netwerk te voorzien van de Trend Micro beveiligingsproducten.  

17.14.1 Gateway beveiliging 

Met de InterScan Messaging Security Suite is het mogelijk om de zogenaamde Messaging 
Gateway te beschermen. De Messaging Gateway is dat punt waar binnenkomende e-mail als 
eerst langs komt. Interscan Messaging Security voorziet in het volgende: 

− Anti-Spam; 
− Antivirus; 
− Anti-Spyware; 
− Anti-Phishing; 
− Content Filtering. 

Om http en ftp verkeer te beveiligen is de InterScan Web Security Suite nodig. Naast het 
scannen van de inkomende en uitgaande http en ftp verkeersstromen beveiligt InterScan Web 
Security ook tegen Web-based aanvallen vanaf het internet. Door het toepassen van URL 
filtering heb je grip op het internetgebruik van de werknemers. InterScan Web Security Suite 
beveiligd onder andere tegen: 

− Virussen en wormen; 
− Spyware en Keyloggers; 
− Rootkits; 
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− Phishing; 
− Bots; 
− Kwaadaardige websites 

17.14.2 Fileserver beveiliging 

Met OfficeScan beveilig je al je bestanden (online, offline, in de cloud) tegen bedreigingen van 
virussen, spyware en mallware. OfficeScan biedt beveiliging voor desktops, laptops, servers, 
storage appliance en smartphones. Naast het OfficeScan pakket zijn er ook nog Plug-Ins 
beschikbaar, in de advanced editie, zoals: Intrusion Defense Firewall, Mobile Security en 
Virtualization Security for VMware. De advanced editie biedt ook integratie voor EMC Celerra en 
NetApp Filers.  

17.14.3 Mailserver beveiliging 

ScanMail voor Exchange is verantwoordelijk voor het beveiligen van inkomende en uitgaande e-
mail. Gezien het feit dat er vele gevaren op de loer liggen is het van essentieel belang grip te 
hebben op dit inkomende en uitgaande verkeer. ScanMail voor Exchange beschermt het e-mail 
verkeer tegen virussen, spyware, spam en phising berichten. Beveiligen tegen het verlies van 
gegevens behoort ook tot de mogelijkheden. Content filters beschermen de privacy en 
gevoeligheid van uw gegevens.  
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18. CLOUD MANAGEMENT 

18.1 DOEL 
Het doel van dit document is om een compleet beeld te geven van de Cloud 
Managementoplossingen. Dit begint met het ‘Cloud Management’ schema van PQR. Dit schema 
is uniek, is niet gefocused op leveranciers en hun producten, maar vooral bedoeld om een 
totaal en functioneel beeld van Infrastructuur Managementoplossingen te geven. Overzicht in 
een complex landschap, dat is het doel van het schema en deze whitepaper. 

 “A fool with a tool is still a fool”  

Het gaat blijkbaar dus niet alleen om tools. Toch kunnen we zonder managementoplossingen 
niet écht grip op de ICT-infrastructuur krijgen en behouden. 

“Blame the fool, not the tool”  

Het ontwerpen, inrichten en configureren van managementoplossingen met focus op zowel de 
organisatie, processen, functionaliteiten en oplossingen is van groot belang om de IT 
Professionals de juiste middelen te geven om grip te hebben op ICT-infrastructuur.  

“It is cost effective to automate repetitive tasks; it is expensive and complicated to automate 
everything” 

Automatisering, zelfservice en een service portaal zijn drie belangrijke pijlers voor IT-as-a-
Service. Om IT-as-a-Service te realiseren is een Dynamisch Datacenter nodig waarbij de 
services die uit deze datacentra geboden worden zowel public als private kunnen zijn. Om grip 
te houden op deze services, waarbij wijzigingen op de ICT-infrastructuur zelfstandig en 
gecontroleerd worden uitgevoerd, zijn managementoplossingen nodig. We spreken vanuit deze 
context niet meer over Infrastructuur Managementoplossingen maar over Cloud 
Managementoplossingen. De rol van de IT Professional zal hierdoor ook veranderen. De focus 
zal niet alleen meer het beheer van de fysieke infrastructuur zijn, maar zal juist breder worden. 

18.2 SOLUTION SHEMA’S 
Naast het Cloud Management schema heeft PQR ook solution schema’s rondom Application en 
Desktop Delivery, Data en System Availability en Secure Access en Secure Networking 
ontwikkeld. Deze vier schema’s geven een compleet en objectief beeld van een ICT-
infrastructuur met focus op: 

− Gebruikers, applicaties en toegang tot werkplekken; ADD 
− Veilige toegang en networking; SASN 
− Servers, storage en data beschikbaarheidsscenario’s; DSA 
− Grip op IT en Dynamisch Datacenter met Cloud Management; CM 

18.3 CLOUD MANAGEMENT SCHEMA 
Het gebied van (infrastructuur) management heeft heel veel invalshoeken waarmee het 
bekeken kan worden. Elke invalshoek heeft een eigen structuur om alle vormen van 
management een logische structuur te geven.  

Voor het management van infrastructuren is in dit document gekozen voor de invalshoek van 
de aanbieder (provider) van de infrastructuur diensten waarbij de afnemer de consumer in de 
brede zin van dat woord is. Dat wil dus zeggen dat de aanbieder voor interne en externe 
afnemers een aantal zaken nodig heeft om het management op de diensten te kunnen laten 
werken. Deze zaken, de verschillende Cloud Management functionaliteiten, zijn in onderstaand 
schema weergegeven. 
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18.4 DRIE LAGEN TOT EEN ZELF BESLISSEND DATACENTER 
Om van een traditioneel datacenter een Dynamisch Datacenter te maken, hebben we een 
aantal lagen van beheer nodig. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen operationeel 
beheer, configuratie beheer en analyse en orchestratie beheer.  

18.4.1 Operational Management 

De eerste laag is de Operational Management laag. Die zorgt ervoor dat de infrastructuur zoals 
die nu bestaat in stand wordt gehouden, “grip op IT”. Hiervoor wordt van de componenten in 
de infrastructuur geregeld:  

− Health & State monitoring,  
− Alerts & Events,  
− Performance, 
− Patches & Updates.  

18.4.2 Configuration Management 

Aanpassingen die in de infrastructuur nodig zijn worden door de Configuration Management 
laag verzorgd. Hierin worden geregeld:  

− Capacity Change Management,  
− Mobile Device Management,  
− Infrastructure Change Management, 
− Provisioning.  

18.4.3 Analysis & Orchestration Management 

De beslissingen die al dan niet autonoom, d.w.z. zonder tussenkomst van externe regulatoren 
of menselijke beslissingen, door een tool worden genomen vallen in de Analysis & Orchestration 
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Management laag. In deze laag worden de inputs van de onderliggende lagen geanalyseerd en 
door workflows tot taken en beslissingen omgezet en worden rapportages van de analyses 
gegenereerd. Binnen deze laag worden geregeld:  

− Trend Analyse,  
− Orchestration, 
− Charge- & Showback.  

Met het inrichten van deze drie lagen management is een autonoom datacenter gerealiseerd. 
Gestandaardiseerde aanpassingen hebben voorspelbare gevolgen en kunnen gestuurd en 
bestuurd worden zodat SLA afspraken over security, performance en beschikbaarheid mogelijk 
zijn.  

18.5 DRIE LAGEN TOT TOEGANG EN BETUUR 
Voor het gebruik van een dergelijk dynamische infrastructuur moet voor de afnemers geregeld 
worden wie toegang tot welke onderdelen krijgt. Ook hierin wordt onderscheid gemaakt in een 
drietal lagen die de externe factoren van een infrastructuur beïnvloeden. In het schema komen 
deze componenten niet terug omdat ze geen technische inhoudelijke componenten, maar een 
puur bestuurlijke invloed hebben op de infrastructuur. Die valt buiten de scope van het schema 
maar hoort in-scope van een ‘Cloud Management’ project te zijn. 

18.5.1 Identity & Access Management 

In deze vorm van beheer is het van belang om de identiteit van afnemers met voldoende 
zekerheid vast te stellen. Hiervoor wordt Identity & Access Management ingeregeld.  

18.5.2 User Environment Management 

De afnemers worden voorzien van applicaties en/of desktops om uiteindelijk hun werk te 
kunnen doen. Het reguleren van het aanbieden hiervan op de client devices wordt gereguleerd 
door User Environment Management.  

18.5.3 Directional Management 

Tenslotte is er nog de bestuurlijke laag. Als geen richting wordt gegeven aan de toekomst van 
de infrastructuur, dan worden op technische gronden allerlei beslissingen genomen die veelal 
eerder beperkend dan bevorderend zijn voor de infrastructuur. Door bestuurlijke visie en 
daarop gebaseerde beslissingen te ontwikkelen kunnen gerichte investeringen gemaakt worden 
om een toekomst-vaste infrastructuur te bouwen. In deze laag horen thuis: 

− Governance,  
− Architecture Management,  
− Compliance Management, 
− SLA Management. 

18.6 ONDERVERDELING CONSUMER EN PROVIDER, PUBLIC EN PRIVATE 
Een lokale (Private) infrastructuur wordt voor het management onderverdeeld in een gedeelte 
wat management ontvangt (Private Consumer) en een gedeelte wat het management levert 
(Private Provider).  

Deze provider diensten kunnen ook extern worden aangeboden (Public Provider). Gebruikers 
die uiteindelijk de diensten afnemen kunnen lokaal via LAN gekoppeld zijn (Private Consumer) 
of via het internet verbinding hebben (Public Consumer).  
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18.7 SYMBOLEN 
De in het schema gebruikte symbolen zijn geplaatst op een vierkante ondergrond waarvan de 
kleuren verschillen. De groene kleur symboliseert het Operational Management, de blauwe kleur 
de Configuration Management en de rode kleur het Analysis & Orchestration Management. De 
symbolen zelf worden bij de betreffende uitleg verder toegelicht.  
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19. MANAGEMENT STRUCTUUR 
Per managementlaag worden een aantal core componenten benoemd. Deze componenten zijn 
de bouwblokken voor soms meer complexe management tools die in infrastructuren worden 
toegepast. In dit hoofdstuk worden alle core componenten gedefinieerd.  

19.1 OPERATIONAL MANAGEMENT 
Deze managementlaag is gericht op het in stand houden van een infrastructuur. Dat wil zeggen 
dat er gemonitord wordt op de gezondheid van de infrastructuur en de componenten en dat er 
signalen worden afgegeven bij uitzonderingen. Daarnaast worden systemen up-to-date 
gehouden en worden gegevens over de prestaties verzameld. 

19.1.1 Health & State  

Voorgesteld door een hart; 

Health en State liggen dicht bij elkaar voor wat betreft de reactie die beide 
veroorzaken. Beide geven ze aan hoe het betreffende component ervoor staat 
door aangegeven checks te rapporteren naar een extern systeem.  

Het verschil tussen de twee is dat bij Health de technische werking wordt bekeken 
en bij State de functionele werking van belang is. De functionele werking kan nog volledig in 
orde zijn, maar er kan bijvoorbeeld verminderde redundantie in het component aanwezig zijn. 
De State zal in dat geval aangeven dat het component juist functioneert terwijl de Health een 
waarschuwing afgeeft.  

Health & State zijn componenten die vanuit de provider laag periodiek worden bevraagd en zijn 
daarom reactieve management componenten.  

19.1.2 Alerts & Events 

Voorgesteld door een zwaailicht; 

Alerts en Events zijn twee signaleringen die aangeven of ingestelde waardes 
worden overschreden of dat gebeurtenissen zijn opgetreden die buiten de 
verwachtingen vallen.  

Daarbij zijn Alerts gericht op signalering van problemen (overschrijding van een 
ingestelde waarde) die naar een extern systeem worden gestuurd. Events worden 

gegenereerd op elke verandering in Health of State van een component. Daarbij kan een Alert 
worden beschouwd als een Event wat (direct) aandacht moet hebben terwijl de overige Events 
als informatief en eventueel waarschuwend kunnen worden beschouwd. 

Alerts & Events geven zelf signalen naar de provider laag terug op moment van optreden. Ze 
zijn daarom proactieve management componenten.  

19.1.3 Patches & Updates 

Voorgesteld door een terugkerend lus-symbool met een vinkje;  

Het bijhouden van de juiste versie van de gebruikte infrastructuur componenten is 
van belang omdat daarmee problemen voorkomen kunnen worden. Vaak is het 
een eis van leveranciers voordat support gegeven kan worden. Daarom is regulier 
en eventueel geautomatiseerd bijwerken van versies iets wat ingeregeld moet 
worden.  
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19.1.4 Performance 

Om uiteindelijk te kunnen bepalen hoe effectief de infrastructuur is en hoeveel ruimte er is voor 
uitbreiding, worden componenten gemonitord op hun gebruik. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de belasting van een resource, de bandbreedte en de wachttijd.  

 

BELASTING 

Voorgesteld door een grafiek die van links naar rechts volloopt tot een maximum; 

Gebruik wat binnen een bepaalde ruimte volledige belasting kan ondervinden 
zonder dat dit problemen hoeft te veroorzaken. Pas als gedurende langere tijd de 
belasting hoog is kunnen problemen optreden. 

 

BANDBREEDTE  

Voorgesteld door een grafiek die van onder naar boven volloopt tot een 
maximum;  

Bandbreedte heeft niet met ‘Networking’ te maken maar met de beschikbare 
scope/bandbreedte van de resource. Gebruik wat naar mate het maximum wordt 
benaderd steeds grotere problemen zal opleveren.  

 

WACHTTIJD  

Voorgesteld door een grafiek die oploopt van links naar rechts;  

De tijd die tussen de aanvraag en het leveren van een resource zit.  Wachttijd 
heeft dus niet met ‘Networking’ te maken maar met de latency tussen aanvraag 
en leveren van de resource. 

19.2 CONFIGURATION MANAGEMENT 
Deze managementlaag is erop gericht om aanpassingen aan de infrastructuur voorspelbare 
gevolgen te laten hebben. 

19.2.1 Capacity Change Management  

Voorgesteld door een grafiek die in de tijd van links naar rechts een sprong laat 
zien;  

Bij Capacity Change Management worden alle relevante resources in de 
infrastructuur gemonitord op veranderingen. Bij veranderingen treden alerts op die 
door dit systeem opgevangen en geanalyseerd worden.  

 

19.2.2 Mobile Device Management  

Onder Mobile Device Management vallen die set aan tools die zowel de 
controlerende functie op OS niveau als applicatie en persona  niveau voorzien. Het 
OS wordt weer gegeven door het paarse symbool, de applicatie door het blauwe 
symbool en de persona is het oranje symbool in dit figuur. Verder wordt MDM  
voorgesteld door een schildje waarin zowel OS, gebruikersomgeving als applicaties 
fysiek en virtueel worden uitgerold.  

Het schildje staat voor de beveiliging van de uiteindelijke uitrol, maar ook voor de 
afgeschermde omgeving waarop dit betrekking kan hebben. Beheer, uitrol en bescherming van  
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het device is wat de essentie is van MDM. Wanneer de focus verschuift van Device naar 
Applicatie spreken we over Mobile Application Management (MAM). Wanneer de focus van 
Applicatie verschuift naar Informatie spreken we over Mobile Information Management (MIM). 
In dit schema is de focus vooral MDM en MAM. 

19.2.3 Provisioning 

Provisioning is het toevoegen van applicaties of services aan de infrastructuur op elk niveau. 
Het kan daarom betrekking hebben op een volledig component of onderdelen daarvan, maar 
ook op de software en instellingen van gebruikers.  

Provisioning wordt voorgesteld door een drietal figuurtjes waarvan de linkse een enkele paarse 
is en voor OS deployment staat, de middelste twee hoog en oranje zijn en voor gebruikers en 
hun omgeving staat en de rechtse drie hoog en blauw zijn en voor applicaties staat. De 
figuurtjes zijn vierkant voor fysieke deployment of installatie en rond voor de virtuele variant 
hiervan. De figuurtjes zijn open waar ze niet gebruikt worden en opgevuld als ze wel gebruikt 
worden. Bovendien zijn ze in dat laatste geval voorzien van een pijl om hier nadruk op te 
leggen.  

 
 

OS DEPLOYMENT 

Zorgt voor de uitrol van een fysieke of virtuele versie van een 
Operating System. Dit OS kan ook de uitrol van een firmware zijn.  

 

 USERS PERSONALIZATION 

Deze hebben betrekking op de inrichting van de applicatie settings 
en configuratie voorkeuren op applicatie en OS niveau van de 
gebruiker. Deze management vorm is gebruiker gefocust.  

  

APPLICATION DEPLOYMENT 

Verzorgt de uitrol van Windows en Web/SaaS applicaties zoals die 
lokaal in het OS worden gebruikt (of dit OS nu lokaal bij de 
gebruiker draait of remote in een datacenter). Deze kunnen ook 
fysiek of virtueel worden aangeboden maar draaien daadwerkelijk 
in de desktop van de gebruiker. Web applicaties worden hiermee 
beschouwd als lokale browser applicaties. Deze management vorm 
is Device gefocust.  

INFRASTRUCTURE CHANGE  

Naast deployment van software en settings is ook uitbreiding en inkrimping van componenten 
in de infrastructuur nodig zoals netwerk, storage en LUN’s, fysieke en virtuele machines.  

Beheer van infrastructure change is een (evt. geautomatiseerde) procedure die dit structureert 
en die kan worden ondersteund door tools. Omdat dit op alle componenten in de infrastructuur 
betrekking heeft, is hiervoor geen symbool gekozen. 
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19.3 ANALYSIS & ORCHESTRATION MANAGEMENT 
A&OM is het managen van processen van aanpassingen (wel of niet geautomatiseerd). 

19.3.1 Trend Analyse 

Voorgesteld door een verrekijker; 

Trend Analyse is erop gericht om met behulp van historische gegevens 
toekomstige veranderingen te kunnen voorspellen. Deze voorspelling kan 
geautomatiseerd worden door bepaalde vragen aan het systeem voor te leggen. 
Rapportages worden periodiek of op aanvraag gegenereerd.  

 

19.3.2 Task Automation 

Voorgesteld door een aan/uit knop; 

Task automation is een vorm van Orchestration waarin een enkelvoudige actie 
leidt tot een opeenvolging van acties in een door een workflow vastgelegde volgorde. De 
uitkomst is vast en wordt enkelvoudig geïnitieerd.  

 

19.3.3 Decision Automation 

Voorgesteld door een dimmer, een regelaar met verschillende standen; 

Bij het automatiseren van besluiten wordt een aantal randvoorwaarden ingesteld 
die door bepaalde regels bepalen hoe een workflow gestart wordt. De uitkomst is 
afhankelijk van de ingestelde waardes en mate van overschrijding.  

 

19.3.4 Charge & Show back 

Voorgesteld door een bankbiljet; 

Dit is een proces wat een kostenfactor voor elk soort resource kent, het gebruik 
monitored/meet en de bijbehorende kosten in beeld brengt (en eventueel 
doorbelast, evt. met koppelingen naar betaalsystemen).  

 

19.4 USER ENVIRONMENT MANAGEMENT 
Voorgesteld door een gebruiker met o.a. personalisatie die context-aware is; 

Zorgen dat de gebruiker (seamless) een werkplek krijgt waarmee hij optimaal zijn 
werk kan doen. Veelal een samenstelling van zijn fysieke werkplek, zijn (virtuele) 
desktop, zijn OS instellingen (policies), koppelingen met applicatie servers (shares, 
printers, mail, etc) en uitrol van zijn applicaties en settings naar zijn desktop. Bij 
deze vorm van management hoort Application & Access control, User Profile 

management en Monitoring, Auditing, Licensing & Reporting met de focus op de gebruiker.  

19.5 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT 
I&AM is de bepaling m.b.t. wie toegang tot de infrastructuur krijgt en tot welke onderdelen 
daarvan. Daarbij hoort ook de verificatie dat gebruikers zijn wie ze zeggen dat ze zijn.  
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19.6 DIRECTIONAL MANAGEMENT 
Bestuurlijk beheer is gericht op niet-technische invloeden op de infrastructuur. Besluiten van 
hogerhand die aanpassingen vereisen. 

19.6.1 Architecture Management 

Architecture Management is het beheer van veranderingen zodat deze binnen het beoogde doel 
van de infrastructuur blijven vallen. Dit management draagt ervoor zorg dat de aanpassingen 
mogelijk zijn waarbij oog blijft voor visie en beleid waarvoor de infrastructuur oorspronkelijk is 
ontworpen.   

19.6.2 SLA Management 

Dit is de voortdurende controle en rapportage daarvan over de afspraken die gemaakt zijn met 
afnemers van de infrastructuur over de beschikbaarheid, performance en de veiligheid van de 
aangeboden diensten.  

19.6.3 Compliance Management 

Compliance Management bepaalt het beleid dat nodig is om aan wet- en regelgeving te 
voldoen. Daarvoor kunnen inrichtingen nodig zijn die niet uit het oog van dienstverlening maar 
voor bijvoorbeeld bewaarplicht van patiëntgegevens van belang zijn.  

19.6.4 Governance 

Governance is de bepaling wat nodig is om een doel te halen, dat uit te zetten, te monitoren (!) 
en waar nodig bij te sturen. Het is het management op bestuursniveau wat ervoor zorgt dat 
een infrastructuur kan blijven veranderen en niet wordt aangepast zonder richting.  
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20. INFRASTRUCTUUR COMPONENTEN  
Binnen een infrastructuur bevinden zich diverse componenten, alle met hun specifieke manier 
van managen. Deze componenten zijn onderverdeeld in een aantal soorten waarop op 
vergelijkbare manier met management wordt omgegaan.  

20.1 PRIVATE CONSUMER 
Binnen de lokale componenten in een infrastructuur zijn een aantal standaard componenten 
benoemd.  

20.1.1 Remote Desktop Session Host 

RDSH is een dienst die applicaties en desktops aanbiedt waarbij de uitvoering centraal en de 
presentatie op een device plaats vindt. Elke gebruiker heeft zijn eigen sessie met een eigen 
applicatiestack. Meerdere van deze OS-en kunnen op een enkel hardware platform draaien door 
ze te plaatsen op een Hypervisor laag.  

Het beheer van RDSH op hardware niveau voorziet in het operationele beheer op Health & 
State en Alerst & Events. Het OS wordt fysiek geïnstalleerd bij bare-metal RDSH installatie of 
hypervisor installatie en in dat laatste geval voorzien van een virtueel OS. Het beheer van de 
RDSH als dienst wordt gefaciliteerd door User Environment Management en de deployment van 
applicaties, geïnstalleerd en/of gevirtualiseerd.  

20.1.2 Virtual Desktop Infrastructure 

Remote Desktop Services Virtualization Host (RDVH) of VDI is een vorm van aanbieden van 
desktops aan gebruikers vanuit een centrale locatie waarbij de presentatie op een device plaats 
vindt. Bij VDI maken meerdere gebruikers gebruik van een enkel onderliggend hardware 
component maar heeft elke gebruiker een eigen OS met bijbehorende, vaak virtuele, 
applicatiestack.  

Beheer van een VDI omgeving wordt op hardware niveau operationeel gehouden met Health & 
State en Alerts & Events en op de hardware wordt een OS/hypervisor fysiek geïnstalleerd. De 
VDI werkplekken worden voorzien van een virtueel OS waar applicaties fysiek (geïnstalleerd) of 
virtueel in worden aangeboden. De werkplek wordt beheert door een User Environment 
Managment tool.   

20.1.3 Application Servers 

Dit is de verzameling van alle ondersteunende servers waar gebruikers of andere servers direct 
gebruik van maken. Hieronder vallen database servers, webservers, file- en printservers, etc.  

Application Servers kunnen zowel direct op hardware als via een virtuele laag (hypervisor) 
worden aangeboden, elk met hun eigen specifieke management componenten. 

Application Servers worden anders beheert dan desktop aanbieders als VDI en RDS. Applicaties 
worden hierop fysiek geïnstalleerd. De OS delivery is fysiek of virtueel. Verder worden 
componenten als Health & State en Alerts & Events agents gebruikt in de provider laag.  

20.1.4 Hypervisor 

De hypervisor is de virtualisatielaag tussen de application servers en de hardware. Deze wordt 
beheert door een Health & State en Alert & Event oplossing en voorzien van hypervisor die 
fysiek op de hardware draait. Ook application servers worden gemonitord op Healt & State en 
Alerts & Events en worden voorzien van een virtueel geïnstalleerd OS. Applicaties worden in 
application servers geïnstalleerd en niet gevirtualiseerd.  
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20.1.5 Networking Components 

De fysieke netwerk componenten in de infrastructuur zorgen voor alle connectiviteit met koper 
en glas. Deze componenten worden ingericht om beschikbaarheid, prestaties en veiligheid op 
deze connectiviteit gerealiseerd wordt.  

Beheer van netwerk switches gaat daarmee om deployment van de firmware van switches en 
het bijhouden van de Health & State.  

20.1.6 Storage & SAN 

De fysieke storage netwerk componenten in de infrastructuur zorgen voor alle connectiviteit 
met koper en glas. Deze componenten worden ingericht om beschikbaarheid, prestaties en 
veiligheid op deze connectiviteit te realiseren.  

Beheer van SAN switches gaat om deployment van de firmware van switches en het bijhouden 
van de Health & State.  

Voor de Storage Arrays wordt voor de array zelf bijgehouden wat de Health & State is maar 
Alerts & Events worden proactief naar de provider laag gestuurd. Provisioning van de capaciteit 
en performance van het Array wordt bijgehouden en is relatief aan het aantal disken van het 
Array.  

20.2 PRIVATE PROVIDER 
Binnen een lokale infrastructuur zijn ondersteunende diensten nodig om management in te 
kunnen richten. De Private Provider is de services kant van de Operational, Configurational en 
Analysis & Orchestration Management.  

20.2.1 Operation Manager 

De provider voor Operation Management zorgt voor het opvragen van informatie van 
componenten voor Health & State en het openstaan voor meldingen voor Alerts & Events. Het 
opvragen van Health & State kan ook gebeuren door een agent in de component die de 
gegevens verzamelt en periodiek opstuurt naar een Operation Management server.  

Daarnaast wordt door de Operation Manager de componenten voorzien van Patches & Updates 
voor het fixen van problemen of het voorkomen daarvan en het toevoegen van functionaliteit.  

Ook de performance van componenten wordt bijgehouden in de Operation Manager. De 
gegevens worden opgevraagd bij de component en geaggregeerd tot statistieken die aangeven 
wat de mate van prestaties van het component is ten opzichte van diens opgegeven maxima.  

20.2.2 Configuration Manager 

De provider voor Configuration Management verzorgt de aanpassingen van componenten. Bij 
verandering van benodigde capaciteit moet duidelijk zijn hoe de beschikbare resources van een 
component uitgebreid kunnen worden. Of dit in procedures gevangen en handmatig wordt 
verzorgt of volledig geautomatiseerd is maakt daarbij niet uit.  

De manager voorziet in het faciliteren van alle configuration management componenten in de 
infrastructuur. Deze zijn voor het overzicht niet allemaal opgenomen in het schema bij de 
Configuration Manager. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de uitrol van het OS, de 
gebruikers en hun omgeving en de applicaties. Ook het toevoegen en verwijderen van 
componenten aan de infrastructuur hoort bij Configuration Management, van techniek tot 
proces.  

Daarnaast voorziet de Configuration Manager in het bijhouden van historische gegevens voor 
capaciteit voor trend analyse en het faciliteren van de gebruikers zoals b.v. Active Directory. 
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Deze zijn specifiek in het schema opgenomen omdat ze niet als onderdeel van een component 
zijn benoemd.  

20.2.3 Analysis & Orchestration Manager 

De Analysis & Orchestration Manager (AOMr) verzorgt de analyse van de data die uit de 
Operation Manager komt en de acties die hieruit voortvloeien door het faciliteren van workflows 
(Orchestration). Daarbij wordt onderscheid gemaakt in workflows die door een trigger een 
vaste route en uitkomst hebben en workflows die continu gevoed worden met informatie en 
autonoom beslissingen nemen voor het volgen van bepaalde routes binnen workflows. 
Daardoor is de uitslag afhankelijk van ingestelde waardes, maar wordt het beslismoment aan 
de workflow gelaten. Let wel, deze hoeft niet perse geautomatiseerd te zijn.  

20.3 CONSUMER (ENDPOINTS) 
De afnemer van applicaties (dan wel niet inclusief desktop) zijn de Consumer met Endpoint 
Devices. Hierbij worden trusted Consumers en untrusted Consumers onderscheiden hoewel ze 
op dezelfde manier gemanaged kunnen worden.  Deze consumer laag is waar gebruikers 
worden voorzien van applicaties en desktops. Het management component onderscheid een 
drietal soorten client devices:  

− Mobile devices; hierbij worden devices voorzien van applicaties die fysiek worden 
geïnstalleerd. Mobile Device Management zorgt voor een afgescheiden en veilige 
voorziening van een OS platform, gebruikers omgeving en applicaties.  

− Thin clients; dit type clients hebben een enkelvoudig doel en dat is connectie maken met 
een externe dienst (desktop of applicatie) en voorzien de gebruiker van een scherm en 
invoerapparaten. Bij dit type apparaten is het OS statisch en hoeft in die zin niet 
onderhouden en gemonitord te worden. Bij updates wordt een geüpdate OS in z’n geheel 
opnieuw uitgerold. ThinClients waarop Windows XP, 7 of 8 als OS wordt gebruikt vallen 
vanuit een Management perspectief onder rich-clients. 

− Rich-clients; deze clients kunnen naast toegang tot een applicatie uit een aaS oplossing ook 
lokaal aangepast worden. Deze werkplekken worden voorzien van virtuele en geïnstalleerde 
applicaties. Daarnaast wordt een OS fysiek geïnstalleerd en worden de instellingen van de 
gebruikers beheert met User Environment Management.  

20.4 PUBLIC CONSUMER 
De aanbieders van ‘as a Service’ (aaS) oplossingen hebben voor afnemers als voordeel dat ze 
voor een deel ontlast worden van de operationele management taken. Het is wel mogelijk om  
een status update en eventueel Alerts uit een aaS oplossing te krijgen, maar de 
verantwoordelijkheid voor deze zaken ligt bij de aanbieder. Om vanuit ‘keten monitoring’ gezien 
inzicht te hebben in deze aaS oplossingen is het belangrijk dat de aaS management oplossing 
kan koppelen met het Cloud Management platform. 

20.4.1 Desktop – aaS 

Desktop-as-a-Service faciliteert een volledige Windows desktop waarin zowel geïnstalleerde als 
gevirtualiseerde applicaties geleverd wordt. Een UEM oplossing voorziet de gebruiker van de 
juiste gebruikersomgeving. 

20.4.2 Application Services – aaS 

Afnemen van applicaties vanaf het internet (public provider) in de vorm van diensten als 
hotmail en gmail worden al jarenlang gebruikt. Naast de applicaties kunnen ook 
beheersdiensten als Health & State en Alerst & Events vanuit deze aanbieders worden 
afgenomen. 
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Beheer van Application Services wordt verzorgt door de aanbiedende partij waardoor afnemers 
geen operationeel of configuratie beheer meer hoeven te doen.  

20.5 PUBLIC PROVIDER  

20.5.1 Operational Manager – aaS 

Ook OM kan als dienst worden afgenomen. Daarbij worden diensten zoals die vanuit een 
Private Provider wordt aangeboden, vanaf een externe aanbieder aangeboden.  

20.5.2 Configuration Manager – aaS  

Configuration Manager als dienst waar facilitering van provisioning, mobile device management 
en capacity change management vanaf een externe aanbieder wordt aangeboden.  

20.5.3 Analysis & Orchestration Manager – aaS 

Ook de analyse van data en het faciliteren van workflows kan als dienst vanaf een publieke 
provider worden afgenomen.  

Hierbij worden diensten vanaf een externe locatie aangeboden om de gegevens uit de 
infrastructuur te verzamelen voor trending en charge- en showback en/of worden workflows 
gefaciliteerd.  
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21. SAMENVATTING CLOUD MANAGEMENT 
Infrastructuur Managementoplossingen zijn onmisbaar in een Dynamisch Datacenter. Een 
Dynamisch Datacenter is voor veel organisaties qua proces, organisatie en personen vaak nu 
nog een brug té ver. Het kan wel de ambitie zijn voor een organisatie om te groeien tot een 
dynamische datacenter infrastructuur waarbij stap voor stap het beheer wordt 
geprofessionaliseerd en geautomatiseerd. SelfService en Automation zijn essentieel voor “IT-as-
a-Service”. IT-as-a-Service is de volgende stap in een volwassen ICT-infrastructuur en past bij 
de verwachtingen van onze gebruikers.  

Ontwikkelingen die we in Cloud Managementoplossingen zien zijn bijvoorbeeld een verschuiving 
van oplossingen die je als publieke dienst kan afnemen. Daarnaast oplossingen die Automation 
en Service Orchestration, twee belangrijke pijlers voor “IT-as-a-Service”, eenvoudig(er) maken. 
Ook de rol van software in het Dynamisch Datacenter wordt steeds groter, zeker met kijk op 
Infrastructuur-as-a-Service (IaaS). Een Software Defined Datacenter (SDD) komt hiermee 
dichterbij. Feit is dat Cloud Managementoplossingen in het Dynamisch Datacenter, SDD en 
Converged Infrastructuren essentieel en onmisbaar zijn. 

Wat maakt een Cloud Management oplossing een goede oplossing? Een goede oplossing 
voldoet aan drie kernwaarden. Het is viable (levensvatbaar), feasible (haalbaar) en desirable 
(begerenswaardig); dat geldt voor Cloud Managementoplossingen, devices en apps. Maar let op 
dat we de juiste balans vinden tussen perfectie en progressie! 
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22. OVER DE AUTEURS 
Ruben Spruijt 

Ruben Spruijt, geboren in 1975, is als Technology Officer werkzaam bij PQR. Op 
verschillende binnen- en buitenlandse congressen geeft Ruben zijn visie en 
toepassing op IT weer. Ruben is gefocust op application delivery, software en 
hardware virtualisatie. Hij heeft de Microsoft Most Valuable Professional (MVP), 
Citrix Technology Professional (CTP) en VMware vExpert status ontvangen en is 

hiermee één van de twee mensen in de wereld met deze bijzondere titels. 

Contact: rsp@pqr.nl en www.twitter.com/rspruijt 

Herco van Brug 

Herco van Brug (1968) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de 
Universiteit Twente. Na deze studie is hij gaan werken bij Rijnhaave, later 
Syntegra, als system engineer. Toen Syntegra bij British Telecom werd ingelijfd 
is die functie overgegaan naar technisch specialist. In deze rol was de 
belangrijkste focus migraties en specialistische oplossingen.  

Sinds 2006 werkt hij bij PQR als Solution Architect met belangrijkste speerpunt 
de business continuity in het datacentrum. Naast gecertificeerd Microsoft, RedHat, Citrix en 
VMware specialist is Herco ook VMware Authorized Consultant en voert voor VMware branded 
Professional Services opdrachten uit. Herco presenteert regelmatig op verschillende congressen 
en seminars en heeft diverse artikelen gepubliceerd in IT-vakbladen, voornamelijk over het 
onderwerp server virtualisatie. 

Contact: hbr@pqr.nl en www.twitter.com/brugh  

22.1 USER GROUPS 
Virtuall, PQR's Solutions Showcase 

Virtuall is een solutions showcase-omgeving, ontwerpen, gebouwd en onderhouden door PQR’s 
consultants. Virtuall dient drie doelen: als naslagwerk, als demosite en als leerschool voor PQR 
consultants. Er zijn meerdere artikelen, video’s, presentaties en blogs die oplossingen 
beschrijven of illustreren die binnen Virtuall geboden worden. Met het tweede doel, de 
showcase-omgeving, kunnen klanten oplossingen die PQR biedt persoonlijk ervaren. Zelf 
gebruiken we Virtuall voor demo’s en R&D doeleinden. 

www.virtuall.nl 
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23. OVER PQR 

23.1 EENVOUD IN ICT 
PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en 
beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale 
gebruikerservaring.  

PQR voorziet haar klanten in innovatieve ICT-oplossingen, van on-premise tot Cloud Computing, 
zonder dat processen complexer worden. Eenvoud in ICT, dat is waar PQR voor staat.  

PQR beschikt over aantoonbare referenties en brede expertise op het vakgebied, getuige de 
vele hoogste partnerstatussen en certificeringen. PQR is onder meer Citrix Platinum Solution 
Advisor en Elite Partner, HP GOLD Preferred Partner, meervoudig Microsoft Gold Partner, 
NetApp Star Partner, RES Platinum Partner, VMware Premier Partner en Gold Authorized 
Consultant Partner 

PQR richt zich op vier hoofdthema’s: 

− Application & Desktop Delivery 
− Data & System Availability 
− Secure Access & Secure Networking 
− Advanced IT Infrastructure & Management 

PQR is opgericht in 1990, gevestigd in De Meern en telt ruim 120 medewerkers. In het boekjaar 
2010/2011 is een omzet geboekt van € 78,7 miljoen en een nettowinst na belastingen van € 4,9 
miljoen. 

23.2 SERVER EN STORAGE 
Data en informatie vormen ‘de olie’ die de kritische bedrijfsapplicaties smeert. U dient 
zorgvuldig met dit waardevolle bedrijfsbezit om te gaan. Vanaf het moment dat gegevens uw 
organisatie binnenkomen tot en met het moment waarop ze worden opgeslagen. De complete 
levenscyclus van bedrijfsinformatie dient te worden bewaakt en beheerst. PQR legt met haar 
Server & Storage oplossingen de basis voor een optimale invulling van uw Information Lifecycle 
Management (ILM). PQR levert u de optimale mix van hardware, software en technologieën. 

Belangrijk onderdeel van uw ICT-infrastructuur is de inrichting van Enterprise Backup Solutions 
(EBS). Want hoewel alles in het werk wordt gesteld om hoge beschikbaarheid van uw systemen 
te garanderen, u zult een backup omgeving moeten inrichten voor het geval een calamiteit 
optreedt. Aspecten als Disaster Recovery kunnen op deze manier effectief worden ingevuld en 
de continuïteit van uw onderneming blijft gewaarborgd.  

Consolidatie is voor PQR geen modewoord, maar dagelijkse praktijk. Veel van onze klanten 
hebben de voordelen van een door PQR geconsolideerde ICT-omgeving, bijvoorbeeld door 
middel van virtualisatie, al ervaren. Ook met het ontwerpen en inrichten van Storage Area 
Network (SAN)-omgevingen, heeft PQR ruime ervaring. Van oudsher zijn de grotere 
opslagomgevingen ons specialisme en dat zorgt ervoor dat we (ook in de kleinere SAN-
omgevingen) efficiënt te werk gaan. 

23.3 VIRTUALISATIE 
Door de enorme groei die ICT-omgevingen doormaken, ontstaat in veel gevallen een moeilijk 
beheer- en beheersbare infrastructuur die niet optimaal gebruikt wordt. Het serverpark is 
onnodig kostbaar en de uitgaven voor het beheer lopen op. Een vergelijkbare problematiek 
doet zich voor in de storage-omgeving. Een wildgroei aan capaciteit, verspreid over 
verschillende opslagnetwerken, maakt het beheer complex. Virtualisatie is het antwoord. Met 
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virtualisatie zorgt u ervoor dat de server- en storage-omgeving geconsolideerd wordt, 
eenvoudig is aan te passen en dat u optimaal gebruik maakt van de aanwezige capaciteit. De 
inrichting van uw serverpark en desktopomgeving wordt aanzienlijk eenvoudiger en beter 
beheersbaar. Het stelt u in staat flexibel te opereren en bijvoorbeeld schaalvergroting toe te 
passen op het moment dat het nodig is. 

23.4 APPLICATIEBESCHIKBAARHEID 
Uw medewerkers vertrouwen erop dat zij continu toegang hebben tot belangrijke 
informatiebronnen. Universele toegang tot applicaties staat dan ook bij vele organisaties boven 
aan het verlanglijstje. Toch blijkt dit voor menig IT-afdeling een ingewikkelde materie. PQR 
zorgt er samen met u voor dat de data en applicaties altijd en overal voorhanden zijn. Onze 
gedegen aanpak biedt de nodige garanties in het streven naar een betere beschikbaarheid van 
applicaties en informatie. Tegelijkertijd zorgt u ervoor dat uw informatiehuishouding op orde is. 
Dit wordt bereikt door informatiesystemen op elkaar af te stemmen, zodat processen 
transparant zijn. Daarmee is een volgende stap gezet om te voldoen aan de steeds strenger 
wordende wet- en regelgeving en vereiste Service Level Agreements (SLA’s). 

23.5 IMPLEMENTATIE VAN GEAVANCEERDE INFRASTRUCTUREN 
De implementatie van uw ICT-infrastructuur vindt plaats aan de hand van een pragmatisch plan 
van aanpak, waarbij uw mensen nauw worden betrokken. Enerzijds kan op die manier nog 
beter op uw situatie worden ingespeeld en voelen uw medewerkers zich betrokken bij het 
project. Anderzijds zorgt PQR ervoor dat de kennis binnen uw bedrijf blijft als het project is 
afgerond. Uw medewerkers worden ‘on the job’ getraind zodat u direct van de nieuwe of 
vernieuwde infrastructuur kan profiteren. 

23.6 NETWERKEN EN BEVEILIGING 
De wereld van IP raakt steeds meer de traditionele wereld van spraak en video. Het verwerken 
van alle informatie via één enkel netwerk brengt kosten omlaag, beschikbaarheid omhoog en 
biedt altijd en overal toegankelijkheid. PQR hecht veel waarde aan de op standaarden 
gebaseerde netwerktechnologieën. Dit vereenvoudigt niet alleen de integratie van verschillende 
netwerksystemen, maar het verhoogt eveneens de prestaties. Ook als het gaat om complete 
migraties naar de nieuwe infrastructuur, bent u bij PQR aan het juiste adres. PQR garandeert 
dat de continuïteit van uw onderneming niet in het geding komt.  

PQR noemt netwerken in één adem met beveiliging. Het spreekt voor zich dat uw 
bedrijfsinformatie en netwerken optimaal beveiligd zijn. PQR brengt voor u de risico’s in kaart 
en zet die af tegen de wensen van uw organisatie. Met het toenemende aantal mobiele 
medewerkers zijn de nodige beveiligingsvoorwaarden een must. Een (SSL) VPN voor 
thuiswerkers of een draadloos netwerk voor flexwerkers worden probleemloos in een compleet 
netwerkconcept aangeboden. PQR beschikt ten slotte ook over de kennis en ervaring om uw 
netwerken up-to-date te houden zodat uw medewerkers profiteren van de nieuwste 
(communicatie) technologieën. Rekening houdend met interne en externe risico’s en 
bedreigingen, zorgt PQR voor de juiste afstemming van goede beveiliging en een efficiënte 
werkomgeving. 

23.7 PQR-AANPAK 
PQR beschikt over een toegewijd team van ervaren professionals in ons vakgebied. Wij bezitten 
niet alleen de vereiste kennis van ICT-oplossingen, maar ook van de filosofie en strategie die 
onze leveranciers aanreiken en uitdragen. Onze medewerkers zijn allen gecertificeerd door onze 
vaste leveranciers en PQR beschikt in veel gevallen over de hoogst haalbare partnerstatussen. 
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Daarnaast heeft PQR goede relaties opgebouwd met leveranciers, zodat bijvoorbeeld 
productinnovaties snel kunnen worden toegepast. De partnerovereenkomsten met 
toonaangevende ICT-leveranciers garanderen naast continuïteit ook de beschikbaarheid over 
hoogwaardige producten en diensten. Het biedt u de kans te innoveren. Innovatie die ú net dat 
stapje voorsprong op de concurrentie kan leveren.  

Onze werkwijze is helder en pragmatisch, veelal op basis van resultaatverplichting. Onze 
ervaren specialisten inventariseren allereerst uw bestaande ICT-infrastructuur en leggen de 
uitkomsten daarvan naast uw behoeften. Capaciteit en performance van systemen, netwerken 
en server- en storage-omgeving worden in kaart gebracht. Vanzelfsprekend kijkt PQR ook naar 
de toekomst. Er wordt een plan van aanpak samengesteld, waarin uw doelstellingen worden 
gerealiseerd, onafhankelijk van onze leveranciers. Belangrijk onderdeel van onze aanpak is de 
kennisoverdracht richting uw medewerkers.  

Met de PQR-aanpak bent u verzekerd van de beste oplossing voor uw situatie. Ongeacht de 
branche waarin u werkzaam bent en ongeacht de omvang van uw organisatie. Dat bewijzen 
onze uitstekende referenties. U zult uiteindelijk zien dat u met de vernieuwde infrastructuur in 
staat bent bedrijfsprocessen te optimaliseren en zo uw bedrijfsresultaten te verbeteren. 

23.8 ORGANISATIE 
PQR heeft de platte organisatie, de cultuur van flexibiliteit en resultaatgerichtheid, de motivatie 
en de middelen om onder deze omstandigheden haar concurrent voor te blijven. De 
bedrijfscultuur van PQR kenmerkt zich door ruimte voor ontplooiing en zelfstandigheid van onze 
medewerkers, die tevens een eigen resultaatsverantwoordelijkheid hebben. Hierdoor staan zij 
garant voor een maximale inzet om duurzame relaties met klanten op te bouwen, waarin 
kwaliteit en ‘doen wat je zegt’ voorop staan. 

23.9 PARTNERSHIPS EN CERTIFICERINGEN 
PQR heeft een heldere visie als het gaat om kennis op het gebied van de door PQR geleverde 
oplossingen. Wij streven altijd naar het hoogst mogelijke haalbare kennisniveau. Het gevolg is 
dat PQR projecten goed kan inschatten in zowel tijd als budget. De jarenlange investering in 
kennis omtrent de oplossingen van de focusgebieden heeft geresulteerd in het verkrijgen van 
de hoogste statussen bij onze belangrijkste en strategische partners.  

Het kenmerk van deze hoogste status is dat dit alleen op uitnodiging van de fabrikant kan 
plaatsvinden. Deze statussen onderscheiden zich doordat ze niet alleen op omzet worden 
bepaald maar in grote mate door het kennisniveau dat een partner bezit. De status wordt 
verstrekt na jarenlange aantoonbare goede resultaten binnen projecten ten aanzien van de 
oplossingen.  

PQR heeft de volgende statussen van de belangrijkste competentiegebieden: 

Hard-/software Producent Verkoop autorisatie 

Hewlett-Packard  HP Gold Preferred Partner, Select Partner, ABSP Partner, 
Enterprise Datacenter Specialist, HP StorageWorks Solution 
Specialist, Converged Infastructure Specialist Partner, 
meervoudig Enterprise Specialist Partner of the Year 

Citrix Platinum Solution Advisor 

VMware VIP Premier Partner, Authorized Consulting Partner 

Microsoft MS Certified Gold Partner Advanced Infrastructure Solutions. 
Microsoft Certified Gold Partner Networking Infrastructure. 
Microsoft Certified Gold Partner Infrastructure Security 
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Hard-/software Producent Verkoop autorisatie 
Solutions. Microsoft Certified Specialist in Microsoft Exchange 
Migration & Deployment 

HP Networking HP Networking Elite Partner 

NetApp Star Partner, Partner of the Year (2009), Consulting Partner 
of the Year (2010) 

Hitachi Data Systems Platinum Partner, tweevoudig Business Partner of the Year 
(2009 en 2010) 

RES Platinum Partner 

Websense Premium Partner 

RSA Security Premier Partner 

Juniper Juniper J-Partner Select 

Sun Solution Provider 

EMC Authorized Business Partner 

Dell Dell Business Partner 

HP OpenView Select Partner 

Legato Value Added Reseller 

CommVault CASP Value Added Reseller 
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Lokale en Regionale 
Overheid 

Gemeente Hollands Kroon 

Gemeente Berkelland 

Gemeente Houten 

Gemeente Hardenberg 

Gemeente Veghel 

Gemeente Leidschendam –
Voorburg 

Gemeente Zeist 

Zorg 

De Zorggroep 

Maasstad Ziekenhuis 

Eleos 

Karakter Kinder & Jeugd 
Psychiatrie 

UMC Utrecht 

azM 

Sint Franciscus Gasthuis 

UMC Radboud 

Educatie 

Fontys Hogeschool 

ROC Aventus 

ROC Westerschelde 

ROC de Leijgraaf 

Friesland College 

Universiteit van Tilburg 

Universiteit Maastricht 

Profit 

SNS Bank 

Essent 

Bolsius International 

NCCW 

Stern 

Independer 

Horticoop 

Centrale Overheid 

vtsPN 

Ministerie van Justitie 

CBS 

NMA 

OPTA 

Min. Van 
Buitenlandse Zaken 

Min. Van 
Economische Zaken 

Agentschap NL 

Kadaster 

Vitens 

23.10 RELEVANTE REFERENTIES 
PQR heeft een bewezen track-record ten aanzien van infrastructuuradvies, blauwdrukken, 
implementaties en migraties. Het is niet alleen de kennis van een oplossing wat een project 
succesvol maakt. Het gaat om het implementeren van alle oplossingen die als integraal geheel 
goed dienen te functioneren.  

Uitgebreide referenties zijn op verzoek verkrijgbaar. Zonder uitputtend te willen zijn, zijn hierna 
enkele referenties vermeld van de vele projecten die door PQR zijn uitgevoerd.  
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