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1. CLOUD MANAGEMENT 

1.1 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.

1.2 SOLUTION SCHEMA’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

1.3 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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1.4 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. 

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. 

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. 

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 
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. 

1.5 DRIE LAGEN TOT TOEGANG EN BESTUUR

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.

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. 
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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. 

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.

1.6 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).

1.7 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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2. 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. 

2.1 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. 

2.1.1 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. 

2.1.2 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. 

2.1.3 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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2.1.4 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.

2.2 CONFIGURATION MANAGEMENT

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

2.2.1 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. 

2.2.2 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.

2.2.3 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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2.3 ANALYSIS & ORCHESTRATION MANAGEMENT

A&OM is het managen van processen van aanpassingen (wel of niet geautomatiseerd).

2.3.1 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. 

2.3.2 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. 

2.3.3 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. 

2.3.4 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). 

2.4 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. 

2.5 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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2.6 DIRECTIONAL MANAGEMENT

Bestuurlijk beheer is gericht op niet-technische invloeden op de infrastructuur. Besluiten van 
hogerhand die aanpassingen vereisen.

2.6.1 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.  

2.6.2 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. 

2.6.3 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. 

2.6.4 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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3. 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. 

3.1 PRIVATE CONSUMER

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

3.1.1 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. 

3.1.2 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.  

3.1.3 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. 

3.1.4 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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3.1.5 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. 

3.1.6 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. 

3.2 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. 

3.2.1 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. 

3.2.2 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. 

3.2.3 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. 

3.3 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. 

3.4 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.

3.4.1 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.

3.4.2 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.



 

 

 

 

   

  

 

  

  

  
 

 

Whitepaper

Cloud Management

Versie 1.0 2 oktober 2012 Pagina 13/16

Beheer van Application Services wordt verzorgt door de aanbiedende partij waardoor afnemers 
geen operationeel of configuratie beheer meer hoeven te doen. 

3.5 PUBLIC PROVIDER 

3.5.1 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. 

3.5.2 Configuration Manager – aaS 

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

3.5.3 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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4. SAMENVATTING 
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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5. OVER

5.1 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

5.2 PQR
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:

Data & System Availability
Application & Desktop Delivery
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.
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