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De cloud belooft organisaties een snellere levering van services, lagere kosten en een efficiënter datacenter. 
Om dat te bereiken, moet cloud computing worden geïntegreerd in de bestaande IT-omgeving. Eenvoudig 
gebruik en beheer vormen hierbij de grote uitdaging. 

Een duidelijke weg naar een hybride cloud
HPE Helion CloudSystem is een complete, volledig geïntegreerde end-to-end private cloudoplossing, 
waarmee de gebruiker verschillende clouds kan automatiseren, ordenen en beheren. Meer dan 3000 klan-
ten over de hele wereld gebruiken het al voor het snel inzetten van IT-services, het beheren of ontwikkelen 
van toepassingen (zowel traditioneel als in de cloud) en het stroomlijnen van operationele zaken. 

De op OpenStack software gebaseerde 
HPE Helion OpenStack en het HPE Helion 
Development Platform (een Platform as a 
Service technologie) maken deel uit van het 
nieuwe HPE Helion CloudSystem. Cloud 
Foundry-technologie is toegevoegd om 
een moderne ontwikkelaarsomgeving te 
creëren voor het in de cloud ontwikkelen en 
gebruiken van applicaties. Deze oplossing 
werkt in een heterogene omgeving en 
bevat managementsoftware voor de 
hybride cloud. Als u dat wil, kunnen servers, 
opslagruimte en netwerken, gecombineerd 
met installatieservices, worden toegevoegd 
zodat het in gebruik nemen van een private 
cloud nog efficiënter wordt.

De sleutel naar succes in de cloud: 
een soepele overgang
Voor veel organisaties begint het succes 
van een cloudinitiatief met het soepel 
integreren van bestaande en nieuwe 
technologische investeringen. Met HPE 
Helion CloudSystem kunt u uw bestaande 
infrastructuur en expertise gebruiken en 
traditionele toepassingen als cloudservices 
beheren, terwijl u de applicaties in de cloud 
en de nieuwe methodes voor ontwikkeling 
en levering die daarbij horen, ondersteunt.

De voordelen op een rij:
n  Stap over naar de cloud vanuit eerdere virtuele omgevingen (niet in de cloud) of start een nieuwe 
 cloudomgeving;
n  Blijf gebruikmaken van uw bestaande IT-investeringen dankzij de compatibiliteit met vrijwel alle 
 managementtools voor infrastructuur en operations;
n  Ontwikkel toepassingen in de cloud om cloudresources direct te kunnen openen en wijzigen met 

behulp van OpenStack-gebaseerde software Application Programming Interfaces (API's) en ontwikkel 
toepassingen in de cloud met behulp van de mogelijkheden die Cloud Foundry biedt;

n  Houd al uw opties open door de ondersteuning van een groot aantal besturingssystemen en virtualisa-
tietechnologieën zoals VMware, Microsoft Hyper-V en Red Hat KVM;

n  Beheer uw bestaande, traditionele IT en applicaties in de private cloud op één scherm dankzij deze 
hybride-oplossing. 
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HPE Helion is een portfolio van cloudproducten, 
services en geïntegreerde oplossingen. Het is 
gebaseerd op OpenStack- en Cloud Foundry-
technologieën en vereenvoudigt het bouwen, 
beheren en gebruiken van applicaties in een 
hybride IT-omgeving bestaande uit zowel private 
als publieke clouds. Het cloudportfolio bevat tevens 
een aantal innovaties, zoals de nieuwste versie van 
Cloud Service Automation (CSA) en Operations 
Orchestration (OO).

HPE Helion combineert de voordelen en wendbaar-
heid van cloud computing en de snelle innovatie en 
interoperabiliteit van open source met de veiligheid 
en betrouwbaarheid die bedrijven nodig hebben 
wanneer zij overstappen naar de cloud. 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) biedt 
verschillende flexibele manieren om het systeem 
te gebruiken. U kunt het kopen en gebruiken in uw 
eigen datacenter, als op zichzelf staande software 
of als vooraf ingebouwde software op hardware. 
Zo kunt u uw eigen keuze maken wat betreft 
hardware-infrastructuur in combinatie met HPE 
Helion CloudSystem.

Wat is HPE Helion CloudSystem?



Verbeter de efficiëntie van uw datacenter

Use cases
HPE Helion CloudSystem helpt u de inzet van cloud computing binnen uw IT-omgeving te optimaliseren:

n Snelle infrastructuurvoorziening 
 Self-servicetoegang tot infrastructuurservices voor ontwikkeling, testen en productie: uitbreiding van 

beschikbaarheid in een groot aantal populaire hypervisors, in nieuwe containers en op fysieke servers. 
Hiermee verandert de bestaande heterogene datacenterinfrastructuur in een flexibele, cloud-

 gebaseerde Infrastructure as a Service (IaaS).

n Zet traditionele toepassingen in de cloud
 Verhoog de flexibiliteit en verminder de kosten door traditionele toepassingen te verplaatsen naar een 

cloudomgeving: om prijs/prestatie van services te optimaliseren kan een servicecomponent worden 
gekoppeld aan een bepaalde resourcepool. De database tier van een traditionele applicatie kan 

 bijvoorbeeld op een bladeserver met SAN-opslag worden weggeschreven, de applicatieserver op een 
DL/P4000-configuratie en webservers op een schaalbare SL-servergroep.

n Meerdere clouds beheren en controleren
 Verschillende clouds beheren via een enkel platform voor cloudmanagement: HPE Cloud Service Auto-

mation (CSA) biedt de mogelijkheid dezelfde services in verschillende OpenStack-gebaseerde clouds in 
te zetten. Hierdoor wordt wildgroei voorkomen. Met HPE Helion Eucalyptus is hybride cloudmanage-
ment mogelijk waardoor u applicaties uit de private cloud naar uw datacenter en de publieke cloud-
omgeving van Amazon Web Services (AWS) kunt verplaatsen.

n Ontwikkelen en gebruiken van toepassingen in de cloud
 Bedenk, ontwikkel en gebruik toepassingen in de cloud dankzij een meertalige, opensource-gebaseer-

de omgeving met geïntegreerde PaaS/IaaS: ontwikkelaars krijgen de beschikking over nieuwe technolo-
gieën en tools zodat zij de strijd aan kunnen gaan met de snel veranderende eisen voor het ontwikkelen 
van toepassingen. 

Een geavanceerd cloudmanagementplatform met beheer
Beheer uw cloudomgeving met geavanceerde mogelijkheden:
n Ontwerp verfijnde, meervoudige services door eenvoudig slepen en neerzetten;
n Maak gebruik van een krachtige workflow-motor om het inzetten en instellen van een service aan te 

passen, te integreren met andere systemen of om levenscyclusmanagementtaken uit te voeren;
n Publiceer, gebruik en beheer services door middel van een moderne, gebruiksvriendelijke marktplaats 

die u zelf kunt aansturen;
n Maak gebruik van externe cloudresources als ondersteuning bij een ongelijke of onverwachte vraag. Uw 

hybride cloud-omgeving kan HPE Public Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Windows Azure en 
clouds van andere HPE Helion CloudSystems die u zelf in bezit hebt en beheert bevatten.

Keuze uit twee edities
Het HPE Helion CloudSystem is leverbaar in twee edities:

HPE Helion CloudSystem Foundation
Indien het hoofddoel van uw cloud het leveren van een infrastructuur is, die weinig vraagt van uw netwerk 
en weinig kost, dan is de keuze voor deze editie een goede keuze. Het biedt u een platform dat de 
belangrijkste services voor een cloudinfrastructuur ondersteunt. Het is een systeem voor eenvoudige IaaS, 
geleverd als virtuele toepassing. 

Met HPE Helion CloudSystem Foundation profiteert u van:
n Open API's voor zowel administratieve als cloudservice-functies, waaronder OpenStack-gebaseerde 

API's, die zeer geautomatiseerde levering via de cloud mogelijk maken;
n Extra ondersteuning voor OpenStack Swift Object Storage vergroot de gebruiksmogelijkheden en om-

gevingen voor opslag;
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n Het HPE Helion Development Platform met toonaangevende open-sourcetechnologieën zoals Cloud 
Foundry, Docker en OpenStack. Dit betekent nog meer ondersteuning voor de ontwikkeling van 

 toepassing in de cloud;
n Eenvoudigere installatie door de levering als softwaretoepassing;
n Ondersteuning voor het gebruik van services op de host-omgevingen VMware, Red Hat KVM en 
 Microsoft Hyper-V om virtuele omgevingen in de cloud op te zetten;
n Betere netwerken met DVR en VXLAN voor verbeterde multitenancy;
n Zet werklast slim in op de infrastructuur door middel van ondersteuning van beschikbare zones en host 

aggregates, wat de scheiding van het gebruik door verschillende groepen en services verbetert.

HPE Helion CloudSystem Entreprise
Deze editie biedt u een robuuste, geavanceerde cloudoplossing. Het faciliteert een groot aantal 
gebruiksmogelijkheden en ondersteunt levering van IaaS-, PaaS- en SaaS-modellen. Deze services worden 
geleverd door de integratie van software zoals HPE Cloud Service Automation (CSA) en HPE Operations 
Orchestration (OO). Bovendien zijn HPE Helion CloudSystem Foundation, HPE Helion OpenStack, HPE 
Helion Development Platform en HPE Matrix Operating Environment (OE) inbegrepen als een alternatieve 
infrastructuurprovider om het leveren van een breed aanbod aan cloudservices mogelijk te maken. HPE 
Helion CloudSystem Enterprise wordt ook geleverd als virtuele toepassing. 

HPE Helion CloudSystem Enterprise levert alle mogelijkheden en waarde van de HPE Helion CloudSystem 
Foundation, plus:

n Ondersteuning voor openbare providers van cloudresources via CSA, dit maakt levenscyclusmanage-
ment op bedrijfsniveau mogelijk voor hybride cloudservices;

n Uitgebreide ondersteuning voor het leveren van een fysieke server via HPE OneView-integratie zodat 
 u gebruik kunt maken van HPE OneView-profielen om fysieke serviceontwerpen te creëren in CSA;
n CSA voegt de mogelijkheid toe om alles te organiseren via een marktplaatsportaal dat u zelf kunt 
 bedienen, zo wordt levenscyclusmanagement gemakkelijker en IT-gebruikers kunnen eenvoudiger 

cloudservices aanvragen;
n Bescherming van investeringen voor gebruikers van HPE Matrix OE: beheer nieuwe resourcepools 
 gebaseerd op OpenStack naast uw bestaande resourcepools in HPE Matrix OE;
n Een verbeterd topologie-ontwerp met slepen en neerzetten in CSA maakt het snel bepalen en 
 organiseren van meervoudige cloudservices mogelijk;
n Beheer Amazon Web Services (AWS)-applicaties doorgestuurd naar uw privécloud dankzij de integratie 

met HPE Helion Eucalyptus voor een groot hybride cloud-vermogen. 

Cloudexperts waar u op kunt vertrouwen
PQR-consultants beschikken over een hoog kennisniveau van het HPE cloudportfolio. Twijfelt u of cloud 
computing geschikt is voor uw organisatie? Schakel dan PQR in, wij denken graag met u mee! Wij werken 
stap voor stap met u samen om u te informeren en adviseren inzake uw cloudbehoeften. Wij hebben de 
Cloud Discovery Workshop ontwikkeld om u kennis te laten maken met alle mythes en mogelijkheden van 
cloud computing. Neem contact op met PQR via +31 30 6629729 of via info@pqr.nl. 
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