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Welkom in de wereld van 
Enterprise Hybride IT
Vandaag de dag ervaren veel organisaties 
uitzonderlijk grote uitdagingen op het gebied 
van data- en infrastructuurmanagement.

‘De wereld van Enterprise Hybride IT is een wereld 
waarin waarde van data en de hoeveelheid 
enorm toeneemt. Data dient altijd en overal 
benaderbaar te zijn, veilig en kosteneffectief 
opgeslagen.’

IT is een dienst geworden die moet functioneren en voldoen aan de 

verwachtingen vanuit de organisatie. Data en applicaties moeten 

altijd en overal snel beschikbaar zijn en er moet meer waarde uit 

data gehaald kunnen worden, terwijl het tegelijkertijd maximaal 

beschermd blijft tegen alle bedreigingen. IT is het fundament, 

onmisbaar voor ieder bedrijf en nieuwe ontwikkelingen. Om te 

voldoen aan alle vereisten moet IT cloud-enabled zijn. Daarvoor 

is Tectrade er voor u, op het gebied van IT-infrastructuur, Hybride 

Cloud, Big Data & Analytics en Dataprotectie & Security.
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Goed beheer: snel en overzichtelijk
Maar blijven uitbreiden is wellicht niet 

de beste optie. Want met uitbreiding 

neemt ook het aantal beheertaken toe, 

zowel op standaardplatforms als op 

cloud-platforms, waardoor uw IT-afde-

ling het drukker krijgt met het beheren 

van deze systemen dan aan het voldoen 

aan de behoeften van de organisatie. 

Daarnaast is de kans groot dat de ver-

schillende storagesystemen niet opti-

maal worden benut, waardoor u betaalt 

voor ruimte die u niet eens gebruikt. 

Ondertussen geeft 78 procent van de 

CFO’s aan dat er juist een focus is op 

kostenbesparing en meer efficiëntie! En 

de storagebudgetten groeien gemiddeld 

met slechts vijf procent per jaar, wat leidt 

tot een kloof tussen datagroei en budget. 

Het is dus belangrijk dat de IT-afdeling 

niet continu bezig is met het beheren 

van allerlei storagesystemen en dat er 

ook aandacht is voor behoeften vanuit 

de organisatie. Storagebeheer moet dus 

eenvoudig en efficiënt zijn!

Zet u uw huidige storage 
resources wel optimaal in?
Iedere organisatie moet data opslaan. Met de groei van de 
hoeveelheid data, de vraag naar continue gegevenstoegang 
en de noodzaak van snelheid in organisaties, worden er 
meer eisen gesteld aan storage-oplossingen. Om hieraan 
te voldoen, hebben veel organisaties ervoor gekozen de 
storage-omgeving uit te breiden. 3

In dit e-book kijken we welke IT-zorgen u kunt wegnemen door 
gebruik te gaan maken van Software Defined Storage (SDS) in uw 
IT-omgeving.

Software Defined Storage zorgt ervoor dat beheertaken niet toe-

nemen wanneer u toch de omgeving uitbreidt en maakt dat u meer 

kunt doen met de capaciteit en performance van uw huidige stora-

gesystemen. Met SDS worden alle storagesystemen met behulp 

van software centraal beheersbaar en kunnen ze effectiever ingezet 

worden. En bovendien bespaart u flink op de kosten!zorgt ervoor dat 

uw medewerkers efficiënter en sneller kunnen werken doordat het 

IT-fundament significant verbetert. Snelle opslag zorgt voor snellere 

inzichten, toegang tot data, applicatietoegang en klantresponse. En 

bovendien bespaart u flink op de kosten!

5% 78% 

Storagebudgetten 
groeien gemiddeld met 

slechts 5% per jaar

78% van de CFO’s geeft aan dat 
er een focus is op kostenbesparing 

en meer efficiëntie
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Noodzaak voor IT-beheer: efficiëntie
De kansen voor het bedrijfsleven worden steeds groter, maar het budget voor IT 

blijft achter. IT is echter wel een belangrijk onderdeel van de organisatie en staat 

veelal aan de basis van innovaties en het benutten van kansen. IT-beheerders 

komen vaak niet toe aan deze innovaties doordat de huidige storagesystemen 

veelal de automatisering en schaalbaarheid missen om snel te kunnen voldoen 

aan veranderende behoeften van de organisatie. 

Uit onderzoek van het IBM Data Center naar efficiëntie van IT, blijkt dat slechts 

één op de vijf organisaties beschikt over goede en efficiënte IT-infrastructuren. 

De rest geeft teveel geld uit aan hun storage. 58 procent van de bedrijven vindt 

bovendien storage-voorzieningen en management een groot struikelblok binnen 

hun organisatie. Dat moet dus makkelijker!

Storage als een kans
Zonder de juiste IT-infrastructuur is uw IT-beheerder lang bezig met het managen 

van data en storage, loopt u risico om teveel geld uit te geven aan storage-

systemen en gebruikt u de beschikbare ruimte inefficiënt. Het is daarom belangrijk 

om te investeren in nieuwe technologieën die u helpen voldoen aan de moderne 

vereisten op het gebied van capaciteit, snelheid en flexibiliteit. Zo kunt u kansen 

blijven benutten, innoveren en de concurrentie voor blijven! 

Heeft uw organisatie zoveel storagesystemen dat 
de IT-beheerder door de bomen het bos niet meer 
ziet? Er is meer efficiëntie, eenvoud en intelligentie 
nodig om het werk van de IT-beheerder te 
vereenvoudigen, kosten te besparen en te voldoen 
aan nieuwe eisen. 

Beter management van 
storage en data

*Bronnen:    http://goo.gl/UXn2LA

 http://bit.ly/1Nuj2cI

 http://goo.gl/rTIkTr
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Data intelligenter plaatsen

Nieuwe technologieën, zoals Software Defined 

Storage, hebben bewezen dat zij kunnen helpen 

bij het efficiënter en eenvoudiger beheren van 

data. Ze maken het werk van de IT-beheerder 

eenvoudiger doordat systemen vanaf één centrale 

plek beheerd kunnen worden en complexiteit en 

beheertaken niet toenemen wanneer de omgeving 

wordt uitgebreid. 

SDS: centraal en kostenefficiënt 
Software Defined Storage (SDS) kan storage-

kosten tot wel 90 procent omlaag brengen door de 

verregaande automatisering en efficiëntere inzet 

van resources. Daarmee maakt het organisaties 

klaar om in te spelen op ontwikkelingen op het 

gebied van (hybrid) cloud, analytics, mobile en 

social. 

SDS is software waarmee u al uw storage-systemen 

intelligenter kunt inzetten en gemakkelijker kunt 

beheren. SDS heeft de volgende voordelen: 

→  Open en leveranciersonafhankelijk; 

→  Kostenefficiënt; 

→  Verregaande automatisering;

→  Efficiënt gebruik van storagefunctionaliteiten;

→  Ongelimiteerde schaalbaarheid. 

De hoeveelheid data van organisaties groeit en zal blijven groeien. Hoe 
kunt u ervoor zorgen dat deze data snel vindbaar is, niet te lang op één 
plek blijft staan en niet nodeloos ruimte in beslag neemt? Steeds een 
nieuw storagesysteem aanschaffen maakt het op den duur lastiger voor 
de IT-afdeling en bovendien kost dit onnodig veel geld. Een goede storage-
omgeving is kostenefficiënt, gemakkelijk te beheren, snel toegankelijk en 
vormt geen aanslag op IT-budgetten. 

*Bron: http://goo.gl/gYdPfs
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Businessrules-gebaseerde oplossing
In plaats van dat de hardware bepaalt wat voor 

applicaties mogelijk is, bepalen met Software 

Defined Storage de applicaties hoe de hardware 

zich erop aanpast. SDS werkt op business rules, 

waardoor na het instellen van dergelijke regels 

een slimme gegevensverplaatsing automatisch 

wordt uitgevoerd. Hierdoor blijft de actieve data 

snel beschikbaar, maar staat inactieve data op 

goedkopere en tragere opslag. Medewerkers 

kunnen snel aan de slag met actieve data en u 

bespaart op de kosten!
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Virtualiseren
Hoeveel capaciteit van uw resources gebruikt u nu? Worden al uw 

systemen wel optimaal benut, of kan uw storage-omgeving efficiënter 

ingericht worden? De gemiddelde organisatie schaft jaarlijks 

gemiddeld 24% meer storagecapaciteit aan, terwijl ze slechts 50% 

van de huidige storagecapaciteit gebruiken. Door met virtualisatie 

gegevens beter over storagesystemen te plaatsen en gebruik te maken 

van technologieën als datacompressie, kunt u meer waarde halen 

uit uw huidige infrastructuur, hoeft u minder te investeren in nieuwe 

technologie en kunt u het beheer vereenvoudigen. Bovendien heeft 

u de performance en schaalbaarheid om op een effectieve manier 

analyses in te zetten voor innovaties. 

Controleren
Beheer, monitoring en rapportages… Hoe goed is de infrastructuur 

ingericht? Hoeveel capaciteit wordt er daadwerkelijk benut? Hoe staat 

het met de beschikbaarheid van data? Het is belangrijk goed inzicht 

te hebben in al deze zaken. Zo weet u waar u kunt optimaliseren, 

automatiseren en bovendien kunt u met deze inzichten aantonen dat 

bepaalde ontwikkelingen of technologieën daadwerkelijk een positief 

resultaat hebben. Al deze zaken die te maken hebben met rapporteren 

en beheren, moeten eenvoudig uit te voeren zijn, zodat dit geen 

dagtaak is voor de IT-beheerder en er geen onnodige kosten in zitten.

IBM heeft technologieën ontwikkeld die ervoor zorgen dat 
storage- en datamanagement weer eenvoudig, efficiënt, 
betrouwbaar en slim wordt. 

Te veel data, te weinig ruimte?

Oplossingen voor 
storageproblemen
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*Bron: http://ibm.co/1JSntfb 
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IBM Spectrum Virtualize 
& IBM Spectrum Control
Kenmerken en voordelen
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NEW!

Met de huidige datagroei is de druk 
op IT-beheer groot, moet er steeds 
meer geïnvesteerd worden in nieuwe 
storagesystemen en lopen de kosten 
op. Om een overzichtelijke storage-
omgeving te behouden, is het van 
belang dat data overzichtelijk en 
effectief opgeslagen wordt. Zonder dat 
het nodig is nieuwe hardware aan te 
schaffen of in te leveren op snelheid. 
Zo blijft u de concurrentie voor. Deze 
oplossingen uit het IBM Spectrum 
Storage-portfolio helpen u hierbij. 

IBM Spectrum Virtualize 
Wanneer u resources effectiever wilt benutten, 

er meer data opgeslagen moet worden met de 

resources die u nu hebt en data snel omgezet moet 

worden tot relevante inzichten, zult u moeten 

virtualiseren. Met IBM Spectrum Virtualize heeft 

u de snelheid, efficiëntie en schaalbaarheid om te 

voldoen aan de vereisten van nu. Het IT-beheer 

wordt vergemakkelijkt, data wordt intelligenter 

opgeslagen en er kan tot wel vijf keer meer data 

bewaard worden in uw huidige omgeving dan 

momenteel het geval is. Wanneer de capaciteit 

volledig benut is en u uiteindelijk toch nieuwe 

storagesystemen moet toevoegen, dan heeft dit 

geen enkele impact op de complexiteit van het IT-

beheer. 

IBM Spectrum Control
Als het gaat om rapporteren, beheren en  

inzichten verkrijgen in de IT-omgeving, is  

IBM Spectrum Control de juiste oplossing.  

IBM Spectrum Control verzorgt efficiënt  

beheer van alle soorten storage die aanwezig 

is in de organisatie. Van storageprovisioning, 

capaciteitsbeheer, beschikbaarheidsmonito-

ring tot rapportages: het wordt eenvoudig met  

IBM Spectrum Control. U krijgt inzicht in de 

soorten data die worden opgeslagen, waar 

deze het beste opgeslagen kunnen worden en 

waar er nog capaciteit of performance onbe-

nut blijft. 
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Datagroei, snelle veranderingen in de markt, vele innovaties… 
Is uw storage-omgeving er klaar voor? Er gaat vaak veel tijd 
en geld verloren aan beheer en de aanschaf van nieuwe IT-
systemen, om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied 
van flexibiliteit, schaalbaarheid en snelheid. Om aan alle eisen 
te kunnen voldoen op een kostenefficiënte manier, heeft IBM 
een compleet storage-portfolio ontwikkeld met een oplossing 
voor iedere uitdaging. 

IBM Spectrum Storage
De oplossingen in dit portfolio zorgen ervoor dat uw huidige storage resources beter 

benut worden, data intelligenter wordt opgeslagen, het IT-beheer vereenvoudigt en 

uw data snel beschikbaar is om hier de juiste inzichten uit te halen. 

Het complete IBM Spectrum storage-portfolio bestaat uit zes oplossingen:
→  IBM Spectrum Scale, voor schaalbaarheid en intelligente gegevensopslag;

→  IBM Spectrum Accelerate, voor het versnellen van data-beschikbaarheid;

→  IBM Spectrum Virtualize, voor het beter benutten van uw resources;

→  IBM Spectrum Protect, voor de beste bescherming van uw data;

→  IBM Spectrum Control, voor efficiënt infrastructuur-management;

→  IBM Spectrum Archive, voor het slim archiveren van weinig gebruikte data.
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IBM Spectrum Storage, 
een compleet portfolio
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Aangenaam, Tectrade

Head Office & Cloud Innovation Center
Tectrade BV

Kleine Buitenom 8

4101 AP Culemborg

T +31 (0)345 547040

F +31 (0)345 520422

E sales@tectrade.nl

www.tectrade.nl

Tectrade is de onafhankelijke specialist op het gebied 
van data- en cloud-infrastructuuroplossingen. Het zit 
in ons DNA. We zoeken dan ook hartstochtelijk naar 
de optimale oplossing voor uw organisatie. Wij zijn 
pas tevreden als wij uw verwachtingen overtreffen. 
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