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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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Snelheid is uw succesfactor
Traagwerkende IT-systemen zijn met 

82% één van de grootste irritatiefacto-

ren binnen kantooromgevingen. Wan-

neer medewerkers niet snel genoeg bij 

hun data kunnen of wanneer applica-

ties continu vastlopen, zorgt dat niet 

alleen voor irritatie, maar gaat dit ook 

ten koste van de efficiëntie. 

U bespaart tijd en geld door ervoor te 

zorgen dat medewerkers snel genoeg 

bij de benodigde applicaties en data 

kunnen. Op die manier kunnen zij 

tevens tijdig klanten van de juiste 

informatie voorzien, waardoor de 

klanttevredenheid omhoog gaat. 

Snelheid is dus een belangrijke factor 

voor uw succes.

In dit e-book kijken we welke IT-zorgen 
u kunt wegnemen door gebruik te gaan 
maken van IBM FlashSystem  in uw 
IT-omgeving. 
 

IBM FlashSystem neemt de IT-irritatie-

factor weg, ontlast uw IT-afdeling en 

zorgt ervoor dat uw medewerkers effi-

ciënter en sneller kunnen werken door-

dat het IT-fundament significant verbe-

tert. Snelle opslag zorgt voor snellere 

inzichten, toegang tot data, applicatie-

toegang en klantresponse. En boven-

dien bespaart u flink op de kosten!

Het is tijd voor snelheid!
Wachten: het is van niemand een hobby. Wachten op 
het laden van applicaties, wachten op het openen of 
wegschrijven van de benodigde bestanden, wachten 
op het voltooien van een analyse… Het is niet alleen 
frustrerend, het maakt uw organisatie tevens minder 
efficiënt. En dat terwijl de wereld zich in steeds sneller 
tempo ontwikkelt. 

82% 

Volgens onderzoek van bureau Multi-

scope veroorzaken ICT-voorzieningen 

met 82% de grootste irritaties in 

kantooromgevingen. 

Het gebrek aan snelheid is 
de grootste ICT-ergernis!
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Reactiesnelheid, een onderscheidende factor
Uit een onderzoek* onder CIO’s, IT-managers en divisiemanagers van 500 

Europese bedrijven, blijkt dat het merendeel van de organisaties niet real-time 

kan beschikken over bedrijfskritische data. Gebrek aan inzicht is er volgens dit 

onderzoek de oorzaak van dat bedrijven niet snel genoeg reageren op veranderende 

marktomstandigheden of regelgeving, waardoor ze groeikansen missen. Door 

de tijd die zit tussen het opvragen van informatie en het bereiken van de juiste 

persoon of afdeling, lopen bedrijven het risico hun voorsprong te verliezen.

Daarnaast geeft 90 procent van de respondenten aan sneller te willen beschikken 

over informatie, wat onderstreept dat IT als essentieel wordt beschouwd. Niettemin 

blijkt dat de IT-afdeling moeite heeft om de veranderende bedrijfsvoering bij te 

houden, vooral wanneer reactiesnelheid een onderscheidende factor is.

Benut de voordelen van big data
Kortom, zonder de juiste onderliggende IT-infrastructuur kunnen de vele 

voordelen van big data niet optimaal benut worden. Dit zorgt ervoor dat de groei 

van organisaties wordt belemmerd en de concurrentie de mogelijkheid heeft hen 

voorbij te streven. Het is daarom belangrijk om te innoveren en investeren in de 

nieuwe generatie IBM FlashSystem die aan de moderne vereisten op het gebied 

van capaciteit, snelheid en flexibiliteit voldoet. 

Kunt u in een fractie van een seconde de beno-
digde intelligentie halen uit uw bedrijfsdata? 
Nee? Zonder snelle inzichten kan uw organisatie 
niet mee in de snel veranderende wereld.

Inzichten voor innovatie

*Bron: Computerworld, ‘Informatietekort bij 90 procent bedrijven’, http://bit.ly/1OpPifN
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Tijd en geld besparen

Technologieën als flash, of solid-state 

geheugen, zijn geëvolueerd tot het 

punt waar ze bewezen hebben dat ze 

kostenefficiënt zijn voor het datacenter. Ze 

bieden snelheid, flexibiliteit en efficiëntie 

en zijn daarmee het slimme alternatief voor 

een volledige vervanging van bestaande 

middelen. Bovendien krijgen gebruikers 

hiermee, mits de implementatie intelligent 

wordt uitgevoerd, de prestaties van flash 

voor de kostprijs van schijven.

IBM FlashSystem: 
snel en kostenefficiënt 
Flash is ‘the leader of the pack’ waar het 

gaat om prestaties. IBM FlashSystem le-

vert aanzienlijke voordelen ten opzichte 

van traditionele hard disks (HDDs). Deze 

harde schijven zijn momenteel nog ge-

schikt voor minder veeleisende taken, maar 

gaan op lange termijn verdwijnen uit het 

datacenter. SSD en IBM FlashSystem kun-

nen grotere hoeveelheden gegevens snel-

ler verwerken dan traditionele disks. Dit 

betekent dat de wachttijden verminderen 

Rekenkracht, netwerksnelheid en opslagcapaciteit nemen 
jaarlijks met tweecijferige percentages toe. Storage groeit het 
hardst. Gartner verwacht dat organisaties in 2016 tot wel 850 
procent meer terabytes geïnstalleerd hebben dan nu het geval 
is. Terabytes aanschaffen om het hoofd boven water te houden, 
zal op termijn niet meer werken. Omdat de capaciteitsgroei niet 
gelijk hoeft op te lopen met de kosten, is slimmere omgang met 
storage nodig.

*Bron: BlogIt, Robin Kuepers, www.blogit.nl/flash-storage-de-slimme-manier-om-kosten-te-besparen 
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IBM FlashSystem
Om het tempo van het moderne bedrijfsleven bij te houden, 

moeten bedrijven data snel kunnen opslaan en verwerken. 

Als het gaat om snelheid en capaciteit, kan men niet meer om 

de nieuwe en innovatieve flash-technologie heen. IBM heeft 

deze geavanceerde technologie omarmd en IBM FlashSystem 

ontwikkeld, storagesystemen die voldoen aan de vraag naar 

extreme performance in deze snelle en concurrerende tijden. 

Met de kracht van IBM FlashSystem worden bedrijfskritische 

toepassingen versneld en worden organisaties sneller dan 

ooit van bedrijfsinzichten voorzien. Door de efficiëntie en 

schaalbaarheid besparen ondernemingen met IBM FlashSystem 

tevens op koelings- en energiekosten.

IBM FlashSystem is ontworpen om grote hoeveelheden data 

efficiënt en veilig op te slaan en snel toegankelijk te maken voor 

bijvoorbeeld analyses. Met deze betrouwbare, beheersbare 

en schaalbare storagesystemen kan IBM voorzien in de juiste 

oplossing die past bij het budget, de wensen en grootte van 

iedere organisatie.

IBM heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en daarop 
ingespeeld door technologieën te ontwikkelen die bedrijven de 
mogelijkheid geven de kansen van big data en analytics opti-
maal te benutten. In dit e-book gaan we daarom wat dieper in 
op de oplossingen van IBM.

IBM FlashSystem, 
een passende oplossing 

Bekijk de video
IBM FlashSystem, it’s about time. Time to insight. 

Time to value. Time to market. 
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IBM FlashSystem, 
kenmerken en voordelen

Snelheid, performance en continuïteit
Zijn snelheid, performance en continuïteit 

erg belangrijk in uw organisatie? Dan is  

IBM FlashSystem, gebaseerd op de innovatieve 

flash-technologie, onmisbaar. IBM FlashSystem 

levert de beste performance, maximale 

efficiëntie en minste latentie. Daarmee reageert 

uw organisatie sneller op klantvragen, nieuwe 

ontwikkelingen of veranderingen in de markt. 

Extreme prestaties
FlashSystem van IBM is ontwikkeld om be-

drijfskritische toepassingen te versnellen, zoals  

intensieve databases (OLTP) waarbij snelheid van 

cruciaal belang is, maar ook analyse-applicaties, 

virtualisatie-, computing- en cloudtoepassin-

gen, te versnellen. Door de extreme prestaties 

per gigabyte kunnen organisaties snel bedrijfs-

voordelen halen uit database-toepassingen.  

Tevens worden de transactie-wachttijden ver-

minderd met soms wel 80 procent en profiteert 

u van zeer snelle batchprocessen.

IBM MacroEfficiency
Met IBM FlashSystem profiteert u van meer 

capaciteit en performance in minder fysieke 

storageruimte. IBM FlashSystem is geïntegreerd 

met IBM System Storage SAN Volume Controller* 

en IBM Easy Tier-technologie** voor optimale 

prestatie en slimme gegevensplaatsing. 

Door zware workloads af te schuiven op  

flash-storage verlengt u de levensduur van 

uw bestaande storagesystemen. Tegelijkertijd 

bespaart u op koelings- en energiekosten. 

Daarnaast is de keuze voor IBM FlashSystem 

een groene keuze, omdat uw organisatie minder 

CO2 zal produceren. 

IBM MicroLatency
Storageknelpunten worden met behulp van 

IBM MicroLatency geëlimineerd, wat snel-

lere besluitvorming mogelijk maakt. Met  

IBM FlashSystems heeft u daardoor veel sneller 

toegang tot uw data.

* IBM SAN Volume Controller is een systeem dat 

de infrastructuur bewezen flexibeler maakt en 

de efficiency van data vergroot. 

** IBM Easy Tier- technologie migreert veelge-

bruikte gegevenselementen automatisch en 

intelligent naar bijv. flash storage.

Datacenters krijgen tegenwoordig grote 
hoeveelheden data te verwerken. Om 
een overzichtelijke storage-omgeving 
te behouden, is het belangrijk meer 
data op te slaan in minder fysieke sto-
rageruimte, zonder daarbij concessies 
te doen aan de kwaliteit en prestaties. 
Om de concurrentie voor te blijven, is 
het daarnaast belangrijk dat informatie 
snel beschikbaar is voor het maken van 
snelle beslissingen.
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IBM FlashSystem 900
Extreme performance voor sneller werkende applicaties.

IBM FlashSystem 900 is eenvoudig te implementeren en beheren. Het sys-

teem is ontwikkeld om toepassingen die uw bedrijf toegevoegde waarde 

leveren te versnellen. IBM FlashSystem 900 levert op basis van FlashCo-

re-technologie uitstekende prestaties, MicroLatency, betrouwbaarheid 

van enterprise-klasse en operationele efficiëntie die nodig zijn om concur-

rentievoordeel te realiseren in de dynamische markt van nu.

IBM FlashSystem V9000
Snellere verwerking van gemengde workloads met geavanceerde sto-
rage-mogelijkheden van enterprise-klasse.

IBM FlashSystem V9000 biedt de voordelen van software-defined storage op 

flash-snelheid. Deze all-flash storagesystemen bieden alle mogelijkheden 

van hardware-accelerated I/O die ook door de FlashCore-technologie 

worden geleverd. IBM FlashSystem V9000 levert de betrouwbaarheid van 

enterpriseklasse van MicroLatency-modules en geavanceerd flash-beheer, 

in combinatie met een rijke set functies die worden geleverd door de meest 

geavanceerde software-defined storageoplossingen. Functies zoals Real-time 

Compression, Easy Tier, thin provisioning, snapshots, cloning, replicatie, data 

copy services en high-availability (HA) configuraties zijn hierin inbegrepen.

IBM FlashSystem-familie

8



Volg ons:
Waarom Flash-opslag uw IT-zorgen wegneemt
Tijd en snelheid, de bepalende factoren  | Tectrade

Aangenaam

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. 


