
Gebruikt u wel het meest geschikte 
platform voor uw workloads? 

Alles over de verschillen tussen LinuxONE, 
Linux on Power en Linux op Intel.



Inhoudsopgave

Gebruikt u het juiste platform voor uw workloads 
en deployments?

LinuxONE en Linux on Power – toekomstbestendig 
en een snelle ROI
• Linux

• Het platform waarop u Linux draait, doet ertoe

• IBM LinuxONE en IBM Linux on Power

De karakteristieken van uw workloads en deployments
• Applicaties en licenties

• Workloads: I/O-intensief of veel compute power

• Schaalbaarheid

• Security, availability en innovatie

Tectrade, uw trusted advisor in de wereld 
van Enterprise Hybride IT

Gebruikt u wel het 
meest geschikte 

platform voor uw 
workloads?



Iedere organisatie heeft te maken met workloads die hun eigen 

karakteristieken hebben. Soms zijn security en availability enorm 

belangrijk, soms is het belangrijk dat er veel processorkracht 

beschikbaar is. Het uitgangspunt is vaak om de workload goed te 

laten draaien tegen zo min mogelijk kosten. Momenteel draaien 

veel organisaties hun workloads op Intel-servers, omdat dit in eerste 

opzicht een betaalbare keuze lijkt. Maar is dat wel echt de juiste keuze 

voor uw deployments?

De beperkingen van Intel
Intel wordt vaak gebruikt als platform en kan een betaalbare optie 

zijn, maar het heeft ook vele beperkingen waaraan vaak voorbij 

wordt gegaan. Wanneer u bijvoorbeeld Oracle DB, SAP HANA of 

andere zware database-applicaties gebruikt, dan betaalt u meestal 

op basis van per-core licensing. Intel heeft relatief veel cores nodig 

om een dergelijke zware applicatie te draaien. Vanwege de beperkte 

schaalbaarheid, betekent dit dat u veel Intel-systemen nodig heeft 

om uw applicaties in de lucht te houden. 

Deze systemen nemen veel ruimte in binnen uw datacenter en 

brengen tevens veel kosten mee op het gebied van onderhoud, 

stroom en koeling. Dus is Intel dan wel zo voordelig op de lange 

termijn? Het kan (kosten)efficiënter. Ter vergelijking: het platform 

IBM LinuxONE kan de kosten op lange termijn gemiddeld met factor 

10 naar beneden halen, omdat er significant minder processoren 

nodig zijn om bijvoorbeeld Oracle-databases te draaien. Op die 

manier zijn er ook minder Oracle-licenties en software-onderhoud 

nodig. Wat op het eerste gezicht dus goedkoop lijkt, kan op de lange 

termijn een dure oplossing blijken.

Gebruikt u het juiste platform voor 
uw workloads en deployments?
Heroverwegen en evalueren. Het kost tijd en daarom laat men vaak situaties maar zoals 
ze zijn. Dat is immers gemakkelijker, ook wanneer het gaat om de IT-omgeving. Maar 
wanneer u ontwikkelt en nieuwe workloads uitrolt op een platform dat hiervoor eigenlijk 
niet voldoende geschikt is, dan kan dat uw organisatie op lange termijn veel tijd en geld 
kosten. Moet u misschien terug naar de tekentafel?



Linux
Linux is een open-source serverbesturingssysteem dat snel in 

opkomst is, doordat het stabiliteit biedt en continu onderhevig is 

aan innovaties. Doordat het open software is, kunnen gebruikers 

en ontwikkelaars in het systeem kijken en aanbevelingen doen 

die leiden tot verbeteringen. Daardoor wordt de kwaliteit 

continu geoptimaliseerd en is het één van de meest innovatieve 

besturingssystemen. Om deze redenen heeft IBM ervoor gekozen 

twee omgevingen te creëren die gebruikmaken van Linux. En daarin 

staat IBM zeker niet alleen. Wist u bijvoorbeeld dat Google één van 

de grootste gebruikers van Linux is en dat veel overheden er tevens 

gebruik van maken?

Het platform waarop u Linux draait, doet ertoe
Gemiddeld wordt 70% van het IT-budget besteed aan onderhoud. 

Dat kan enorm verminderd worden wanneer u kiest voor Linux 

in combinatie met een toekomstbestendig en stabiel platform. 

Dit platform moet u de juiste performance, schaalbaarheid en 

efficiëntie bieden en een snelle ROI opleveren. Met deze vereisten 

in het achterhoofd, ontwikkelde IBM LinuxONE en Linux on Power. 

LinuxONE heeft – met een geschikte workload - een gemiddelde 

terugverdientijd van 1,5 tot 2 jaar en uit diverse cases blijkt dat Linux 

on Power IT-kosten kan reduceren met 14% en de benodigde tijd aan 

serverbeheer met 90% kan terugbrengen.

LinuxONE en Linux on Power
IBM LinuxONE en IBM Linux on Power zijn beide stabiele omgevingen 

om uw workloads op te draaien en leveren allebei op de lange 

termijn een kostenbesparing op t.o.v. bijvoorbeeld Intel-oplossingen. 

Maar zoals eerder benoemd, heeft iedere workload zijn eigen 

karakteristieken. Daarom zijn deze twee platformen van IBM ook 

beide geschikt voor verschillende doeleinden. Welk platform past bij 

de workloads binnen uw organisatie?

LinuxONE
IBM heeft twee modellen mainframes met Linux gelanceerd: 

LinuxONE Emperor en LinuxONE Rockhopper, respectievelijk het 

enterprise- en het instap-model. De Emperor-variant kan schalen tot 

wel 8.000 virtual machines en beide modellen hebben uitstekende 

ingebouwde beveiliging en kunnen vele transacties tegelijkertijd aan.

Linux on Power
De open IBM Power-servers zijn gebouwd om extreme performance 

te leveren voor bijvoorbeeld big data & analytics. In combinatie met 

Linux vormt dit een platform dat veel concurrentievoordeel kan 

opleveren

In het volgende hoofdstuk leest u tot in detail waarin deze platformen 

verschillen en welke applicaties en workloads hierop het beste 

draaien.

LinuxONE en Linux on Power – 
toekomstbestendig en een snelle ROI
Misschien wordt het dus toch tijd om eens terug te gaan naar de tekentafel en een 
stabiele, kostenbesparende en future-ready platform te kiezen voor uw toekomstige 
deployments. Maar hoe bepaalt u dan welk platform wel de juiste keuze is voor u? We 
geven u in dit paper een aantal handvatten.



De karakteristieken van 
uw workloads en deployments
Wanneer kiest u voor LinuxONE of Linux on Power

LinuxONE
De meest I/O-intensieve omgevingen hebben veel baat bij LinuxONE. 

De IFL’s (processoren) leveren enorme rekenkracht en het systeem 

benut zijn volle capaciteit, terwijl dit bij Intel-systemen vaak 10 

tot 15% is. LinuxONE heeft system assist processoren (SAP’ s) die 

standaard met het systeem meekomen en de I/O-handling voor hun 

rekening nemen, zodat de IFL’s 100% van hun tijd aan productieve 

workloads kunnen besteden. 

Linux on Power
Wanneer high-performance computing belangrijk is in uw 

organisatie en workloads parallel in een cluster moeten kunnen 

draaien (database- en web-servers), is Linux on Power het systeem 

voor u. Zo kunt u meerdere threads per processor draaien en zijn 

uw bigdata- en analytics-applicaties voorzien van de extreme 

performance die ze nodig hebben. 

Workloads: I/O-intensief of veel compute power

LinuxONE
De Emperor-variant van LinuxONE is schaalbaar tot 8.000 virtuele 

machines in één systeem. Schalen binnen het systeem is eenvoudig 

met capacity on demand, waardoor u snel piekmomenten kunt 

opvangen. U betaalt daarbij enkel voor wat u gebruikt. 

Linux on Power
Met opties voor zowel scale-out als scale-up, is Linux on Power het 

ideale systeem voor groeiende organisaties en organisaties die te 

maken hebben met veranderende eisen vanuit de markt. Opschalen 

in geheugencapaciteit kan tot 16TB.

Schaalbaarheid

LinuxONE
Wanneer 99,999% availability en optimale security prioriteiten zijn 

in uw organisatie, dan is LinuxONE bij uitstek geschikt. Security is 

geïntegreerd binnen het systeem, er wordt dus niet gebruikgemaakt 

van een meer hack-gevoelige ‘layered’ aanpak, zoals het geval is 

bij Intel-systemen.  Bovendien zorgt de Cryptographic Coprocessor 

ervoor dat alle transacties en netwerk-activiteiten versleuteld 

worden. LinuxONE is het enige commerciële systeem met EAL5+ 

security rating.

Linux on Power
Op Linux on Power draait u uw high-performance applicaties op 

een betrouwbare manier. Daarnaast profiteert u van innovaties 

die voortkomen uit het OpenPOWER ecosystem. Partijen als 

Google en NVIDIA zijn hierbij aangesloten, zodat er gezamenlijk 

toekomstplannen gemaakt kunnen worden voor het platform. 

Zo bent u ervan verzekerd dat u profiteert van innovaties die zijn 

toegespitst op de eindgebruiker.

Security, availability en innovatie

LinuxONE
LinuxONE ondersteunt diverse grote database-applicaties, zoals 

PostgreSQL en MongoDB, maar het platform is tevens uitermate 

geschikt voor Oracle DB. Oracle is vaak een kostbare oplossing als 

het gaat om licentiekosten. LinuxONE heeft veel minder processoren 

nodig dan bijvoorbeeld een Intel-systeem om Oracle DB stabiel en 

met de juiste performance te draaien. Daarom haalt LinuxONE de 

kosten al snel met factor 10 naar beneden. 

Linux on Power
Linux on Power is uitermate geschikt voor in-memory databases 

en bij uitstek SAP HANA. SAP-klanten kunnen op Linux on Power 

meerdere virtuele HANA-omgevingen draaien op één systeem en 

profiteren van extreme performance. SAP HANA op PowerLinux zorgt 

voor een significante verlaging van de TCO. Linux on Power biedt 

de performance en stabiliteit voor de zwaarste bigdata- & analytics-

applicaties. 

Applicaties en licenties



TCO-study en ‘fit for purpose’-study
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van LinuxONE of Linux 

on Power voor uw organisatie? Heeft u al een platform voor uw 

workloads, vraag dan bij Tectrade een TCO-study aan en kom 

erachter wat de gemiddelde kosten en opbrengsten zullen zijn als u 

kiest voor één van deze twee oplossingen. 

Zo krijgt u inzicht in hoe zich dit verhoudt tot het platform dat u al 

in gebruik heeft. Heeft u nog geen platform en wilt u weten waar u 

voor moet kiezen? Tectrade geeft u graag objectief advies over welk 

platform geschikt zou zijn voor uw organisatie en welke voordelen 

en kostenbesparingen u hieruit kunt halen. Vraag naar de ‘fit for 

purpose’-study
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Tectrade, uw trusted advisor in de 
wereld van Enterprise Hybride IT 
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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