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1.

Inleiding

De wereld verandert in een rap tempo. De manier waarop we werken verandert,
de manier waarop we ondernemen verandert maar ook de manier waarop we
communiceren verandert. Waar in 1492 Columbus Amerika ontdekte duurde het
twee maanden voordat zijn sponsor en opdrachtgever, de toenmalige koning van
Spanje, daarvan op de hoogte werd gesteld. In 1963 duurde het nog maar 2
weken voordat de gehele Westerse wereld doorhad dat president Kennedy was
vermoord. Vandaag de dag weten we, middels social media binnen enkele
seconden, dat er iets gaande is aan de andere kant van de wereld. Trekken we
deze lijn door dan zouden we in de toekomst (eigenlijk gebeurt dat nu al) op
voorhand al weten dat er iets gaat gebeuren. Zou de film ‘Minority Report’ dan
werkelijkheid worden?
Kijkend naar het bedrijfsleven dan zien we deze versnelling ook hier terug. Oude
gevestigde namen die decennia of eeuwen een machtige positie hadden, worden
plots overrompeld door nieuwkomers die de verdienmodellen volledig op zijn kop
zetten. Neem bijvoorbeeld de taxiwereld en de opkomst van Uber. De vele
inkomsten van KPN met sms-diensten en de opkomst van WhatsApp. Neem een
bedrijf als Ford en zet daar de waarde van nieuwkomer Tesla eens tegenover. Zo
is er geen enkele markt of bedrijf meer veilig. En de ontwikkelingen gaan daarin
steeds sneller.
De darwinistische gedachte komt daarbij bovendrijven: ‘Het is niet de grootste of
sterkste die overleeft, maar diegene die zich het snelst aanpast aan de nieuwe
realiteit’.
Een ander aspect dat daarbij opvalt is dat deze ‘disruptors’ allemaal technologie
gedreven zijn. Deze bedrijven maken slim gebruik van technologie en zijn
kennelijk in staat sneller op marktveranderingen in te spelen dan de gevestigde
orde. De gevestigde orde is continue op zoek naar kostenbesparing. Met name, en
wellicht wel juist ook in technologie. ICT prijzen zijn immers de laatste jaren fors
gedaald dus kunnen budgetten ook omlaag geschroefd worden. En laten we ook
eens de angst benoemen waarmee menig IT afdeling naar nieuwe ontwikkelingen
kijkt. De angst dat IT afdeling moet gaan krimpen en dat daarbij gedwongen
ontslagen niet uitgesloten worden. Als deze angst binnen uw organisatie
herkenbaar is bedenk dan dat het niet tijdig inspelen op de nieuwe
ontwikkelingen in de markt of beter nog het niet actief bijdragen aan deze
ontwikkelingen een desastreuzer gevolg kan hebben.
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We zien in de markt dagelijks nog de sceptische gedachte dat het allemaal niet
zo’n vaart zal lopen maar toch zijn er duidelijk de signalen die aangeven dat het
allemaal toch sneller kan gaan dan dat we nu bedenken. Zo waren wij recentelijk
in gesprek met een werkgeversorganisatie met een gevestigde naam en op het
eerste gezicht een stabiel verdienmodel. Maar ook deze organisatie gaf aan dat er
links en rechts door nieuwe kleine partijen wordt gepeuzeld aan het
verdienmodel. Diensten (statistieken en trends van verschillende
marktsegmenten) waar de organisatie vroeger nog aan kon verdienen, zijn
tegenwoordig door technologie makkelijk door kleinere partijen op te pikken en
om te zetten naar bruikbare branche-informatie.
Bedrijven die willen excelleren en overleven zullen deze trend moeten inzien en er
zal geïnvesteerd moeten worden in technologie. Dat betekent niet bezuinigen in
ICT door mensen te ontslaan maar juist deze mensen te behouden en ze als
enabler te zien voor innovatie. Bruggen slaan tussen de business en technologie.
Om dit mogelijk te maken moet tijd vrijgemaakt worden bij deze mensen. In
plaats van een ‘keeping the lights on’ mentaliteit naar een rol van regisseur met
tijd voor ontwikkeling en innovatie. Een manier om meer tijd vrij te spelen binnen
de IT organisatie is de inzet van cloud-technologie. Waarbij alledaagse
beheerstaken worden geautomatiseerd en waarbij nieuwe diensten sneller
uitgerold kunnen worden. Qi ict heeft de benodigde kennis om uw organisatie te
begeleiden naar de juiste vorm van cloud-technologie, waarbij wij in eerste
instantie geloven in de toekomst van de private en hybrid cloud. Niet alle
informatie wilt u in de publieke cloud hebben staan of is geschikt voor plaatsing in
de publieke cloud.
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2.

Qi ict en Hitachi Data Systems

Hitachi Data Systems (HDS) is voor Qi ict een belangrijke technologische enabler
voor de toepassing van cloud technologie voor klanten.
Doelstelling van HDS is om een meer gevirtualiseerde, veiligere en open cloud te
realiseren. In eerste instantie private maar met mogelijkheden naar een hybrid
model en met connectoren naar de public cloud.
Om uw datacenter om te buigen naar een meer service gedreven cloud omgeving
is een heel proces. Onafhankelijk van waar uw organisatie nu staat op de weg
naar een gemoderniseerd data center, kan Qi ict in combinatie met HDS u het
platform, de software en de kennis bieden om dit te realiseren. Het brede
portfolio van storage, converged infrastructuur en self-service oplossingen levert
een breed scala aan mogelijkheden om een service gedreven cloud te bieden aan
de interne en externe stakeholders.
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3.

Cloud overzicht

‘Cloud’ heeft over de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. IT
afdelingen hebben de afgelopen jaren steeds geworsteld met de toenemende
eisen vanuit de business en gelijktijdig afnemende IT budgetten. Indien cloud
gebaseerde oplossingen goed geïmplementeerd zijn, kan cloud een belangrijke
bijdrage leveren aan deze uitdagingen.
Als de druk vanuit de concurrentie toeneemt, eist de business meer van IT
afdelingen. Van IT afdelingen wordt gevraagd dat er een omgeving wordt
gecreëerd waarbij nieuwe applicaties en de daarbij horende infrastructuur zeer
snel kunnen worden uitgerold, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met
de limieten, zowel op infrastructureel als menselijk vlak. Om aan deze vraag te
voldoen moet de infrastructuur aangepast worden. IT afdelingen moeten het
mogelijk maken om de voorspelbare vraag naar diensten geautomatiseerd te
leveren door deze te ontkoppelen van de onderliggende storage en compute
platformen.
De scheiding van diensten en de onderliggende infrastructuur vormt het
fundament van het nieuwe gemoderniseerde en getransformeerde datacenter.
Het pad hier naartoe wordt gedefinieerd in een aantal stappen waaronder het
consolideren van resources in een kleinere en efficiëntere datacenter footprint.
Virtualisatie technologie wordt vervolgens gebruikt om deze berg aan
rekencapaciteit en opslag in te delen in pools welk eenvoudig en on-demand
kunnen worden aangeboden. Het automatiseren van IT system management en
provisioning maken de administratieve taken eenvoudiger. Idealiter wordt
virtualisatie en automatisering toegepast op een converged infrastructuur, waarin
de pool bestaat uit compute, storage en networking. Deze benadering is een
verdere verbetering van de efficiëntie van systeem beheer. Voeg hier self-service
mogelijkheden aan toe en er staat een private cloud omgeving.

3.1

Waarom private cloud?

Er is vandaag de dag geen gebrek aan aandacht voor cloud gebaseerde
oplossingen om de uitdagingen van IT afdelingen te tackelen. Er zijn
uiteenlopende schattingen over groeiprognoses voor cloud oplossingen. Toch
lopen deze schattingen, afhankelijk van een aantal factoren, sterk uiteen: 18% tot
20% groei per jaar zijn geen uitzondering, hetgeen indrukwekkend is binnen de IT
branche.
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Ondanks de hoge interesse in cloud, de beslissing van wat, hoeveel en in welke
vorm moet in veel organisaties nog gemaakt worden. Zoals bij elke beslissing op
het vlak van IT infrastructuur, is diepgaande kennis benodigd van de behoeftes
van de gebruikers, bestaande IT infrastructuur en hoe deze infrastructuur wordt
ingezet. De business moet zich er uiteindelijk bewust worden van de noodzaak de
veranderingen te omarmen.
Een van de belangrijkste overwegingen die organisaties moeten maken hebben
betrekking op beveiliging en controle. Traditionele datacenters hebben hun
beperkingen, maar aangezien ze zich binnen de organisatie bevinden, kan vanuit
IT strikte controle worden toegepast. Een beweging naar de cloud kan betekenen
dat er gedeeltelijke of gehele controle uit handen moet worden gegeven. Dit
soort bewegingen brengt ook zorgen met betrekking tot veiligheid met zich mee,
zowel reëel als perceptief. Dit kan betekenen dat er vertraging of zelfs uitstel of
afstel optreedt. Deze zorgen zijn in het bijzonder terug te vinden in cases waarbij
we spreken van gevoelige data en bedrijf kritische applicaties.
Organisaties hebben verschillende opties voor wat betreft cloud: hosted, private
en hybrid. De laatste is een combinatie van hosted en private waarbij bepaalde
met zorg geselecteerde applicaties worden gehost bij een of meerdere externe
partijen en dat terwijl gevoelige data en missie kritische applicaties binnenshuis
blijven. Bovendien is er sprake van volledige integratie van beide omgevingen.
Hoewel public cloud aanbieders claimen volledige veiligheid en beschikbaarheid
te bieden, kiezen de meeste organisaties ervoor te beginnen met een private
cloud. Organisaties die dit met succes hebben uitgerold beschikken over het
zelfvertrouwen en knowhow om sommige applicaties vervolgens extern te
hosten.

3.2

Cloud drijfveren en uitdagingen

Toenemende concurrentie heeft ertoe geleid dat er meer druk wordt gelegd op IT
afdelingen om activiteiten te ondersteunen die de hoogste Return-On-Investment
(ROI) biedt aan de business.
Voorbeelden hiervan zijn lijnmanagers die sneller toegang willen tot meer
informatie en overzichten uit verschillende bedrijfsinformatiesystemen.
Ontwikkelaars moeten dan beschikken over middelen om snel nieuwe applicatie-
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omgevingen te ontwikkelen te testen en te (laten) accepteren. Om deze
gevarieerde en vaak onvoorspelbare doch stringente behoeftes in te kunnen
vullen, moeten organisaties wegblijven van de silo benadering en de beweging
maken naar een meer service georiënteerd model. Als dit realiseerbaar is kan dat
leiden tot significante concurrentievoordeel, maar er zijn uitdagingen waarmee
rekening gehouden dient te worden:
 Efficiënter gebruik van middelen
Consolidatie kan aanmerkelijke besparingen opleveren door efficiënter gebruik
van de beschikbare middelen en leiden tot reductie van onnodige investeringen.
Om dit te realiseren zijn kennis, technologie en soms verandering in de
organisatiestructuur benodigd.
 Minimalisatie van downtime
Indien er niet zorgvuldig gepland is dan kan de transformatie leiden tot
ongewenste downtime van applicaties en wellicht zelfs de gehele bedrijfsvoering
onderbreken. Processen en kennis zijn benodigd om deze transformatie mogelijk
te maken zonder onvoorziene onderbrekingen van de bedrijfsvoering.
 Beheersen van applicatie complexiteit
Binnen organisaties zijn er vaak veel applicaties en technologieën met een groot
scala aan verschillende werkload eisen. Sommige zijn gevirtualiseerd en sommige
(nog) niet. Inzicht verkrijgen in alle applicaties welk vandaag de dag worden
gebruikt en het in kaart brengen van systeem-, beschikbaarheids- en integratieeisen is key. Als dit succesvol is uitgevoerd en deze applicaties gemigreerd zijn
naar het getransformeerde datacenter biedt dit significante voordelen:
organisaties zien grotere flexibiliteit, kortere terugverdienperiodes en een hoger
en dus efficiënter gebruik van de beschikbare middelen
 Automating Operation
Een getransformeerd datacenter vereist nieuwe tools en kennis maar maakt het
mogelijk om hogere efficiency, snelheid, resultaten en kostenvoordelen te
realiseren. Doel is het vrijmaken van tijd voor innovatie en meer strategische
taken waar organisaties in haar geheel de vruchten van gaat plukken.
 Het realiseren van geboden service level agreements (SLA’s)
Het doel van datacenter transformatie is het kunnen bieden van een service
gedreven IT infrastructuur zodat de gebruikers de juiste beschikbaarheid krijgen
van de juiste middelen op het juiste moment. Dat betekent dat IT afdelingen zich
inzetten voor het behalen van de nodige SLA’s, zeker als er gewerkt wordt met
zogenaamde chargeback modellen. De business kan hiermee sneller nieuwe
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diensten en producten ontwikkelen met een korte time-to-market. Ook daar
profiteert de gehele organisatie van. Met een traditionele infrastructuur is het
zeer moeizaam om snel in te springen op snel veranderende eisen
De redenen voor de stap naar het getransformeerde datacenter zijn dus talrijk,
maar tevens uitdagend. Met de juiste aanpak, technologie en partner zijn deze
uitdagingen goed beheersbaar.

3.3

Stappenplan naar de cloud

Voor welke vorm van cloud er ook gekozen wordt, succes is afhankelijk van een
juiste benadering. Maak gebruik van een georganiseerd, stapsgewijs proces dat
begint met een kosteneffectieve en efficiënte basis zodat uw organisatie optimaal
kan profiteren van de voordelen van een gemoderniseerde en diensten gedreven
omgeving.
Onderstaande benadering begint met de transformatie naar een private cloud.
Bedenk wel dat er wellicht al applicaties zijn die gebruikmaken van de public cloud
zoals Salesforce en Office 365. In dat geval spreken we van de hybrid cloud. De
benadering blijft hetzelfde. Het plan bestaat uit 4 stappen (zie figuur 1)

Figuur 1
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3.3.1

Consolidatie

De eerste stap begint met het verkleinen van de IT footprint en de daarbij
behorende investeringen (Capex). Het verminderen van verschillende
technologieën en tools leidt tot lagere beheerskosten en optimalisatie van het
gebruik. Voor sommigen beperkt consolidatie zich tot de storage en voor anderen
betekent dat het consolideren van storage, compute, networking en security en
zelfs gebruikmakend van een ‘converged’ infrastructuur.

3.3.2

Virtualisatie

De 2e stap maakt het mogelijk voor uw organisatie grotere waarde aan de
investering te onttrekken (ROI) en efficiënter te werken. Het is mogelijk één
enkele virtuele pool te maken van alle beschikbare middelen, inclusief file-, blocken object storage, servers en applicaties met de mogelijkheid al deze middelen
eenduidig te beheren. Deze pool kan vervolgens dynamisch en naar gelang de
vraag toegekend worden aan verschillende gebruikers en applicaties (zie figuur 2).
Deze flexibiliteit betekent dat de beschikbare middelen beter benut worden
omdat deze niet meer één op één toegekend worden aan één applicatie of
platform. In het traditionele ‘silo’ model blijven veel middelen onbenut terwijl ze
voor andere applicaties ingezet hadden kunnen worden. Idealiter wordt gebruik
gemaakt van een ‘(hyper)converged’ platform waar storage, compute en netwerk
met elkaar samenwerken. Vervolgens moeten processen worden herzien en de
gebruikers op de hoogte gesteld van de nieuwe processen en mogelijkheden.
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Figuur 2

3.3.3

Automate

De 3e stap bestaat uit het automatiseren van IT management en beheer om het
behalen van de vooraf afgesproken SLA’s te kunnen nakomen en om gebruikers
de mogelijkheid te bieden productiever te zijn. Dit kan worden toegepast op een
infrastructuur bestaande uit storage, compute en netwerk. Vanuit de business
komt bijvoorbeeld de vraag om een applicatie uitrol met een SQL databaseserver.
IT selecteert de versie van SQL en het Operating System, geeft het aantal
gebruikers aan en bepaalt de mate van beschikbaarheid en automatisch worden
de resources aangesproken en gereserveerd. De installatie verloopt vervolgens
automatisch. Automate biedt snelheid en betrouwbaarheid. Dat laatste door het
minimaliseren van menselijke fouten.

3.3.4

Self-Service

Stap 4, het toevoegen van self-service mogelijkheden, completeert het pad naar
de private cloud. Hiermee is het voor de gebruiker mogelijk in te loggen op een
self-service portal en zelf diensten te selecteren met de benodigde SLA. Het
gereedmaken van deze nieuwe dienst (applicatie) gebeurt automatisch.
Geavanceerde self-service voegt chargeback en showback mogelijkheden toe.
Hiermee kunnen kosten direct in verband worden gebracht met bedrijfsactiviteit,
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afdelingen, campagnes en resultaten. Deze benadering verbetert de ROI en
verkort de time-to-market van nieuwe producten en/of diensten. (figuur 3).

Figuur 3

3.4

Hitachi platforms en technologie voor de cloud

Hitachi Data Systems (HDS) voorziet organisaties van de benodigde producten en
technologie voor het bouwen van een private of hybrid cloud. (zie tabel 1) Deze
storage-, compute- en management technologieën bieden een stevig fundament
om de stap te kunnen maken naar een service gebaseerd datacenter dat als een
van de belangrijkste voordelen wordt gezien van de private of hybrid cloud.
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Tabel 1

Vandaag de dag worden organisaties op verschillende manieren uitgedaagd. Het
realiseren van hogere service niveaus binnen het datacenter is daar een
voorbeeld van waarbij IT afdelingen zoekende zijn naar betere
gebruikerservaringen en beschikbaarheid. Daar komt bij dat er vaak efficiënter
moet worden omgegaan met kleinere IT budgetten.
Continuous Cloud Infrastructure van Hitachi Data Systems levert producten en
oplossingen waarmee beschikbaarheid, automatisering en flexibiliteit geboden
worden. Binnen het uitgebreide portfolio staat de Hitachi Virtual Storage Platform
(VSP) G-series centraal. Deze next-generation en uiterst schaalbare versie van het
Hitachi VSP storage management platform levert tot 3 maal de performance van
de vorige generatie. De basis hiervoor vormt het Storage Virtualization Operating
System (SVOS). SVOS biedt software-defined storage management en globale
storage virtualisatie over “virtual storage machines”. Dit wordt gerealiseerd door
de virtuele loskoppeling van fysieke storage systemen, of dit er nu één of
meerdere zijn en ongeacht de locatie. De volledig redundante architectuur van de
VSP G1000 biedt dan ook 100% beschikbaarheid.
De laatste versie van Hitachi Command Suite 8.2 ondersteunt Continuous Cloud
Infrastructure middels gecentraliseerde en geïntegreerd management van alle
storage en server resources. Configuratie, performance, replicatie en andere
belangrijke functionaliteit kunnen eenvoudig middels één enkel framework
beheerd worden.
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Deze oplossingen in combinatie met Hitachi NAS (HNAS) vormen de krachtigste
consolidatie platform vandaag de dag verkrijgbaar in de markt. HDS maakt het
hiermee mogelijk bestaande file servers en NAS systemen te consolideren. Door
consolidatie is minder ruimte en koeling benodigd.
Hitachi Unified Compute Platform (UCP) is een lijn van converged infrastructure
oplossingen die storage, server, networking, hypervisor en software management
samenbrengen in een volledig geïntegreerd pakket. De vooraf geteste
infrastructuur oplossingen, die voorbereid zijn op koppeling met de cloud, kunnen
snel worden uitgerold en het management is sterk vereenvoudigd, omdat
meerdere resources in een converged platform worden samengevoegd. Het is
zelfs zo dat Hitachi Unified Compute Platform Director software er voor zorgt dat
beheerders alle fysieke en virtuele infrastructuur vanuit VMware vCenter kunnen
opdelen, koppelen, beheren, uitgeven en monitoren. Deze eigenschap maakt het
makkelijker om de geoptimaliseerde best-in-industry oplossing te implementeren
als onderdeel van een cloud-voorbereide converged stack.
Waar veel organisaties hun private cloud oplossingen inzetten om infrastructurele
services te leveren, moeten anderen content-based services uitgeven aan
geografisch verspreide en mobiele gebruikers. Het Hitachi Content Platform (HCP)
staat aan de basis van de private cloud oplossingen van Hitachi Data Systems. HCP
is bedoeld om een oplossing te bieden voor de toename van data zoals
documenten, archieven, geluid en beeld, afbeeldingen, mobiele data, data die
door machines wordt gegenereerd en meer. HCP, een object georiënteerde
storage oplossing, verzorgt de opslag, het delen, synchroniseren en beveiligen van
ongestructureerde data met een enkel systeem. HCP biedt een hoge datadichtheid en hoge efficiëntie.
Het vermogen van HCP om data geautomatiseerd te beveiligen maakt het een
ideaal object georiënteerd storage platform voor de cloud.
Bij gebruik in combinatie met Hitachi Data Ingestor (HDI), fungeert HCP als een
private cloud gebaseerde object georiënteerde storage oplossing, zowel als een
springplank naar de private cloud voor bijkantoren en andere veraf gelegen
locaties.
Het Hitachi Content Platform Anywhere voegt functionaliteiten toe aan HCP zoals
het veilig synchroniseren en delen van data voor mobiele gebruikers in een
beveiligde private cloud omgeving.
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Het Hitachi cloud service management portaal biedt selfservice mogelijkheden
aan de private cloud implementatie. Het portaal biedt deze selfservice via een
diensten catalogus, het geautomatiseerd uitdelen van beschikbare resources,
chargeback, abonnementenbeheer, het geautomatiseerd in rekening brengen en
andere mogelijkheden die nodig zijn om de private cloud te ondersteunen. Op dit
moment ondersteunt het portaal Hitachi UCP voor VMware vSphere en UCP
Select voor VMware met Cisco UCS. vCenter en vSphere zijn benodigd bij elke UCP
implementatie; optioneel kan vcloud Director worden ingezet.

3.5

HDS en de private cloud: Meer gevirtualiseerd, beter beveiligd en meer
open

We weten dat organisaties vele keuzes hebben als het gaat om private cloud
oplossingen. Met HDS kunnen beheerders hun voordeel doen met de uitgebreid
geteste, cloud ready oplossingen die een completere virtualisatie, betere data
beveiliging en meer open omgeving mogelijk maken.
Alle virtualisatie begint bij de storage laag, die ook meteen het lastigst is om te
virtualiseren omdat data meestal in beweging is. HDS levert de mogelijkheden om
block, file en object storage als één omgeving te virtualiseren, onafhankelijk van
applicatie en locatie. Deze vorm van consolidatie is de ware basis voor de
selfservice cloud.
Maar virtualisatie gaat verder dan alleen data. Het virtualiseren van de
infrastructuur betekent één platform voor alle resources, zodat deze resources
efficiënter kunnen worden ingezet wanneer deze nodig zijn.
De omgeving moet ook beheerd worden. Deze taak beslaat niet alleen de
onderdelen van de gevirtualiseerde infrastructuur en data lagen, maar ook
frameworks die onderdeel vormen van de omgeving.
Virtualisatie wordt mogelijk gemaakt door services te ontkoppelen van de
onderliggende hardware. Deze “software-defined” benadering is een belangrijk
onderdeel van de strategie van Qi ict en HDS in het virtualiseren van de private
cloud.
Een goede data beveiliging is noodzakelijk bij de implementatie van een private
cloud, waarin verspreide locatie en een grote diversiteit aan apparatuur om data
mee te benaderen een rol spelen. HDS biedt hiervoor de volgende mogelijkheden
tot data beveiliging:
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Beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang door role-based toegang en
secure multitenancy;
Beveiliging tegen dataverlies op BYOD door onder andere de-registratie
en wissen op afstand;

Al deze maatregelen moeten worden toegepast samen met toegangscontrole,
compliancy, data retentie en het bijhouden van logbestanden van alle activiteiten.
De oplossingen die HDS biedt voldoen aan al deze uitdagingen.
Private clouds geven de IT meer controle over beveiliging en aansturing, maar veel
organisaties willen nog beter gebruik van hardware en applicaties. Hun doel is om
de beste private cloud te bouwen zonder verdor lock-in. Dit is precies waar de
HDS cloud oplossingen rekening mee houden:






Frameworks en Portals. HDS biedt de keuze uit integratie met haar eigen
portaal, met het eigen portaal van de organisatie door middel van API’s,
of met portalen van derde partijen. Het Unified Compute Platform is
hiervan een goed voorbeeld met integratie van zowel VMware als HyperV en de sponsoring en ondersteuning van OpenStack. Dit biedt flexibiliteit
voor de lange termijn: Het is mogelijk om met opkomende technieken te
werken wanneer deze beschikbaar worden gesteld en verdor lock-in
voorkomen.
Access Methods and Protocols. Naast de standaard protocollen worden
ook de RESTful API en Amazon S3 interfaces ondersteund.
Infrastructure. HDS ondersteunt de rekenkracht, netwerken, storage en
media van vele derde partijen en maakt zoekopdrachten en toegang tot
data mogelijk onafhankelijk van de locatie.
Management software. Door alle onderdelen van de infrastructuur te
integreren wordt een nog beter beheer van de omgeving mogelijk
gemaakt. HDS laat al deze onderdelen met elkaar samenwerken en
eenvoudig beheren door een volledige set aan API’s beschikbaar te
stellen.

De werkwijze van HDS laat organisaties de diverse afgescheiden en gesloten
onderdelen van hun infrastructuur met elkaar samenwerken in een open cloud
architectuur.
Qi ict voegt haar kennis en specialisatie toe aan de oplossingen van HDS door de
beveiliging naar een nog hoger niveau te tillen. Qi ict integreert de beste IT
beveiliging in uw netwerk door middel van hardware, software of virtuele
appliances.
Beveiliging houdt niet meer op bij het netwerk en het is voor veel organisaties een
noodzakelijk gegeven, zowel voor desktops en laptops, als ook voor alle mobiele
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devices. Het liefst met centraal management. Het combineren van een flexibele
informatievoorziening met een robuuste informatiebeveiliging is voor vele
organisaties tegenwoordig een continue uitdaging. Dit vraagt om een
samenhangend geheel van organisatorische en technische maatregelen waarin
risico's, mogelijkheden en kosten op het gebied van informatiebeveiliging op
elkaar zijn afgestemd.
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4.

Helpen met de cloud

4.1

Wij helpen uw private cloud te bouwen

Wanneer u klaar bent voor de transformatie kan Qi ict helpen om succes te
waarborgen. De methodologie van het HDS framework helpt organisaties met hun
integratie van de cloud met de volgende services:




Consulting services. Het analyseren van uw organisatie, processen en
technologie om te bepalen in hoeverre u klaar bent voor transformatie
naar de cloud. Hierbij wordt ook geholpen met het ontwikkelen van de
documentatie, het service overzicht, de architectuur en de voor- en
nadelen van de inzet van de cloud.
Transition services. De migratie van data tussen de bestaande
infrastructuur, private en public cloud omgevingen.

Naast deze services zijn er nog een aantal andere processen waarin Qi kan
assisteren in de beweging naar de cloud.








Consolideer. Wij kunnen u helpen in het consolidatieproces door de
kosten en opbrengsten van de nieuwe architectuur inzichtelijk te maken,
een ontwerp op te leveren en deze ook te implementeren. Wij zorgen
ervoor dat uw bedrijfsvoering minimale hinder ondervindt van het
migreren naar de nieuwe architectuur.
Virtualiseer. Wij onderzoeken uw bestaande infrastructuur en werken
met u samen om een gevirtualiseerde omgeving neer te zetten en in
gebruik te nemen door onze fysiek-naar-virtueel en virtueel-naar-virtueel
migratie model.
Automatiseer. Wij helpen u ook om een service catalogus op te stellen en
ITIL-gebaseerde processen te ontwikkelen voor uw SLA management.
Vervolgens zorgen wij ervoor dat deze processen worden
geautomatiseerd.
Selfservice. Nadat de voorgenoemde stappen zijn doorlopen kunnen wij
een selfservice portaal voor u inrichten. Hiermee laat u uw bedrijfsvoering
direct aansluiten op en profiteren van uw IT infrastructuur.

Door gebruik te maken van de services van Qi ict en HDS wordt niet alleen het
proces versneld, maar heeft u ook meer gelegenheid om u te focussen op
strategische activiteiten die toegevoegde waarde brengen aan uw organisatie.
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4.2

Wij helpen uw private cloud te beheren

Wij bieden diverse mogelijkheden aan organisaties om hun data in eigen beheer
en op eigen infrastructuur te houden. Wij ondersteunen het proces om een cloud
model in te zetten en om de dagelijkse beheers inspanningen te verlichten.
Customer-Owned Infrastructure
In dit geval koopt of least de organisatie zelf de gehele infrastructuur. Zij bouwt
zelf of in samenwerking met HDS haar private cloud. Financiële voordelen zullen
steeds groter worden naarmate de inzet van de cloud vordert.
Managed Service Solution
Met deze mogelijkheid leveren Qi ict en HDS een infrastructure-as-a-service
waarbij HDS eigenaar en beheerder is van de private cloud dat zich in uw
datacenter bevindt. Er zijn geen initiële aanschafkosten, want er wordt een payper-use model ingezet. Alle hardware, software, migratie, beheer en onderhoud
wordt op basis van gebruik en SLA’s afgerekend. Op deze manier profiteert u
direct vanaf het begin van de financiële voordelen. HDS maakt gebuik van best
practise ITIL service management en de wereldwijde support organisatie zorgt
voor een 24x7 beheer. Drie van de private cloud service mogelijkheden zijn:





File Tiering. Met deze service worden bestanden met lage prioriteit
verplaatst vanuit uw primaire omgeving naar het archief in uw private
cloud of andere storage tiers die binnen uw infrastructuur aanwezig zijn.
Primary File Serving. Binnen uw organisatie kunnen gebruikers van uw
cloud diensten geografisch verspreid zijn. Deze service zorgt ervoor dat
bestanden gedeeld kunnen worden tussen alle gebruikers, onafhankelijk
van hun locatie of device, op een veilige, snelle en transparante wijze.
Microsoft SharePoint Archiving. Met deze dienst kunt u tegen lagere
kosten en volledig beheer van alle data en metadata gebruik maken van
SharePoint diensten. De opslag, beveiliging en het beheer van uw
SharePoint omgeving wordt op een efficiënte wijze aangeboden en
ontneemt uw zorgen hierover.

Qi ict en HDS kunnen hoe dan ook uw private cloud helpen beheren. De fysieke
infrastructuur in uw datacenter wordt via beveiligde verbindingen beheerd.
Aanpassingen in de omgeving kunnen worden uitgevoerd op basis van de
afspraken tussen uw organisatie en Qi ict.
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4.3

Wij beheren uw private cloud voor u

Wanneer u overtuigd bent van het nut en het gemak van de cloud oplossingen
kunnen wij een hosted cloud service aanbieden. Deze hosted cloud is in eigendom
en beheer van HDS of een partner en wordt aan u aangeboden op basis van payper-use. Deze cloud oplossing is gebouwd op dezelfde systemen als die wij
aanbieden voor uw private cloud oplossing, waardoor deze naadloos aansluit op
uw eigen omgeving. Op dit moment zijn de Hitachi cloud Services nog niet in
Nederland beschikbaar.

4.4

Reken maar uit

U kunt veel kosten besparen door uw datacenter te moderniseren naar de private
cloud. Door ervaring uit eerdere projecten kunnen wij aantonen dat organisaties
hun TCO met gemiddeld 38% reduceren middels een capex gebaseerd private
cloud model.
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5.

Samenvatting

De voorbereiding voor de private cloud bestaat uit een aantal fases om het
datacenter te moderniseren en te transformeren. Hitachi Data Systems levert het
platform, de technologie en de services die nodig zijn om een robuuste private
cloud te bouwen. Door de “meer gevirtualiseerd, beter beveiligd, opener” aanpak
wordt het beste resultaat gegarandeerd. Tegelijkertijd zorgen wij voor een
maximale beveiliging van uw data. Door middel van API’s en ondersteuning voor
open interfaces en protocols kunnen de beste technologieën in de industrie
worden gebruikt in uw private cloud omgeving, zonder vendor lock-in. Dit is een
grote eerste stap naar een hybride omgeving waarmee uw organisatie maximaal
zal profiteren van de beste en nieuwste technologieën.
Wat Qi ict betreft: geen wolkje aan de lucht!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Qi ict via info@qi.nl , of bel
naar 015-888 0 444.
Peter Woortman
Thierry Winkelman
Servie Janssen
November 2015

Qi ict bv
www.qi.nl
info@qi.nl

Delftechpark 35-37, 2628 XJ Delft
De Run 4238 A, 5503 LL Veldhoven
Dokter van Wiechenweg 14, 8025 BZ Zwolle

T: +31 15 888 04 44
T: +31 40 291 31 31
T: +31 15 888 04 44
20

