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Energiebesparing
is geen prioriteit
In het LEAP-project wordt gekeken naar de impact van power
management settings op het energieverbruik van servers. Het
project is een initiatief van de Amsterdam Economic Board,
Green IT Amsterdam, NLdigital, de Omgevingsdienst
Noordzeekanaal en RVO. De vraag die centraal staat bij dit
project is deze: hoe kan het dat de workload van servers - ofwel
de systeembelasting - in de tijd regelmatig varieert, terwijl het
energieverbruik van datacenters in heel veel gevallen altijd gelijk
blijft? Heeft dat wellicht te maken met de power managementinstellingen van deze servers en zo ja, wat kunnen we daar aan
doen? Daarbij speelt uiteraard dat veel IT-afdelingen het erg
benauwd krijgen als ze alleen al denken aan een server die NIET
op vol vermogen ‘draait’. Uit onderzoek blijkt dat dit allang een
achterhaald idee is, maar - zoals ook weer uit dit project blijkt vooral een erg hardnekkig misverstand is.

Dit wil dus zeggen dat men slechts een heel klein beetje
virtualiseert. Anders zou het aantal VM’s per server wel voor een
drastisch hogere belasting zorgen. Maar waarom dan zo weinig?
Waarom niet een systeem ‘volstoppen’ met VM’s tot een
gemiddelde belasting van - bijvoorbeeld 30 procent? Een
antwoord kon men eerlijk gezegd niet geven.

Het centrale woord hier is wat mij betreft: virtualisatie. Ik heb
eens rondgevraagd bij wat kennissen in de IT-industrie: wat is bij
jullie de systeembelasting van de servers? Die is extreem laag, zeg
3 tot 4 procent. ‘Maar doen jullie dan niet aan virtualisatie?’.
Jawel hoor, vrijwel iedereen doet aan virtualisatie.

Daarop bracht ik het LEAP-onderzoek ter sprake. Men vond het
een interessant onderwerp. Maar eerlijk gezegd had men nog
nooit nagedacht over power management.Veel servers staan
simpelweg op high-performance. En als men al virtualiseert, dan
is het maar de vraag wie men de baas laat zijn over het
verwerkingsvermogen en het energieverbruik van de servers: de
BIOS van de server of het OS - zeg maar de virtualisatiesoftware.
Eigenlijk moesten die kennissen van mij toegeven dat
energieverbruik helemaal niet op hun prioriteitenlijstje staat.
Men heeft de handen vol met het ‘aan de praat houden’ van de
IT-omgeving.
Dat snap ik uiteraard. Want als ik vervolgens hun verhalen over
incidenten en bijna-incidenten hoor begrijp ik heel goed dat ze
daar heel veel uren mee kwijt zijn. Maar mijn conclusie is
tegelijkertijd: bij veel IT-afdelingen is energiegebruik nog echt
geen prioriteit.Vaak krijgen (colocatie) datacenters de schuld van
het forse energieverbruik van onze digitale infrastructuur, maar
het zijn IT-afdelingen - de eigenaren van al die apparatuur - die
werkelijk aan de knoppen zitten en meer moeten gaan sturen.

Laat dat even tot u doordringen.

Robbert Hoeffnagel, hoofdredacteur CloudWorks

De RVO publiceerde onlangs op zijn site een case study naar een
van de pilots die tijdens LEAP zijn uitgevoerd. Het gaat om
KPN. In deze case vallen een paar dingen op: KPN heeft
allereerst zeer fors gevirtualiseerd, maar daarnaast heeft men
ondanks het feit dat men een fors belast cluster toepast toch nog
een stevige energiebesparing weten te bereiken door de power
management settings te optimaliseren.
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TECHNOLOGIE
Groei cloud native applicaties vereist nieuwe oplossingen

Splunk presteert beter op
Hyper Converged Infrastructure
Terwijl de public cloud vanwege de verborgen kosten als alternatief voor een private
IT-infrastructuur onder vuur ligt, zien wel steeds meer cloud native applicaties het
levenslicht. Helder gedefinieerde API’s en een ruime keuze in tooling maken de cloud tot
het walhalla van de applicatie-ontwikkelaars. Hun voorkeur gaat steeds meer in de
richting van microservices. Deze kleine, functiegerichte apps laten zich snel en effectief
samenstellen, onderhou-den en verpakt in containers via internet uitrollen. De open
source-variant Kubernetes is be-zig met een snelle opmars in het applicatielandschap.

De economische terugval vraagt om een
efficiëntere werkwijze van bedrijven en
instellingen. Containers blijken als
virtualisatielaag veel effectiever te werken
dan de verouderde VM-architecturen. Hoe
meer softwaretoepassingen zich in
containers bevinden, hoe alerter een
IT-organisatie kan reageren op uitdagingen
en kansen voor de business. Het
implementeren en onderhouden van dit
soort op containers gebaseerde
IT-infrastructuren geschiedt steeds vaker
met de open source-technologie
Kubernetes. Dankzij de cloud native
community neemt de functionaliteit
voortdurend toe, waardoor de technologie
steeds breder inzetbaar wordt. Wie kiest
voor een commercieel ondersteunde
Kubernetes-applicatie weet zich bovendien
gesteund door professionals die de oplossing
onderhouden en actualiseren.
Anders dan bij puur gevirtualiseerde
infrastructuren, waarin iedere virtuele
machine beschikt over een eigen
besturingssysteem, delen containers met

elkaar de basiscomponenten van het
onderliggende. Dit is veelal een Linuxbesturingssysteem. Daarmee wordt virtuele
overhead voorkomen. Toch ziet
technologie-analist Enrico Signoretti van de
GigaOM Research Community,
VM-gebaseerde infrastructuren niet direct
verdwijnen.VM en Kubernetes zullen nog
een lange tijd met elkaar moeten leven
binnen een Hyper Converged Infrastructure
(HCI). Dit is de technologie waarop de
IT-stack in veel datacenters voor de cloud is
opgebouwd. Signoretti denkt dat bij
sommige omgevingen er altijd sprake zal
zijn van een hybride oplossing. Een veel
gebruikte database-applicatie van een
verouderde architectuur laat zich nu
eenmaal niet gemakkelijk in een
containerstructuur gieten. Hij vraagt zich
dan ook af of in zo’n geval migratie vanuit
kostenoverweging wel lonend is.

Orkestratie-tool
Daarnaast constateert de Italiaanse analist dat
Kubernetes slechts een orkestratie-tool is. Er

zijn aanvullende tools nodig om een
Kubernetes-cluster adequaat te laten
reageren op de veranderende businessbehoeften van ondernemingen.Vooral de
zogeheten ’stateful’ applicaties (zie kader)
eisen voldoende dataopslag en een efficiënte
afhandeling van het netwerkverkeer.
Uiteindelijk draait het om het goed beheren
van een hybride infrastructuur en
gelijktijdig simplificeren van die
infrastructuur. In die context biedt HCI
meer dan ooit een oplossing. In een recent
verschenen blog noemt Signoretti drie
partijen die met succes Kubernetes en HCI
weten te combineren:
-	VMware integreert Kubernetes
simpelweg in zijn hypervisor. De
licentiekosten kunnen weliswaar hoog
uitpakken, maar in termen van TCO is
het beheren van één infrastructuur
gemakkelijker dan het beheren van een
complexe hybride omgeving.
-	Klanten van Nutanix ervaren dezelfde
voordelen, maar anders dan bij VMware

KINNEY GROUP AUTOMATION
Diamanti Cluster

Distribudet Splunk
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8 lndexers
1 Enterprise Security Search Head
1 Cluster Master
1 License Master
Up to 4 Forwarders

Three [3] node cluster
es High-CPU 9xlarge
72 GB RAM & 36 vCPU per node
10,000 provisioned IOPS per node

zijn de Kubernetes-onderdelen
transparant geïmplementeerd boven op
de inmiddels cloud gebaseerde
hypervisor.
-	De derde partij is de scale-up Diamanti,
waarvan de technologie een gehele
nieuwe weg inslaat met separate
hardware voor de ’offload’ van data en
netwerkverkeer, geïntegreerd en
geoptimaliseerd voor het Kubernetesplatform. De functionaliteit van het
orkestratie-mechanisme is vergroot en
draagt bij aan de prestaties, efficiency en
versimpeling van de Kubernetesapplicaties. De technologie laat zich
toepassen in combinatie met de
genoemde HCI-omgevingen, maar is
ook ’bare metal’ te implementeren, dus
rechtstreeks op de onderste laag van het
besturingssysteem. Zonder virtuele
overhead en met volledige
on-dersteuning van ‘stateful’ applicaties
faciliteert de Diamanti technologie
voldoende opslagcapaciteit voor grote
hoeveelheden applicatiegebonden data.

Splunk en data-gedreven processen
Stateful applicaties treffen we vooral aan bij
datagedreven toepassingen rond databases,
bij Artificial intelligence (AI) en in
omgevingen met Machine Learning (ML).
Wie denkt aan door data gedreven
processen komt vrijwel automatisch terecht
bij Splunk. Dit softwareplatform is in staat
om alle door machines gegenereerde data in
ongestructureerde vorm te ontsluiten, op te
slaan en te structureren. Zodat de data via
een uitgebreide reeks van analytische
toepassingen gebruikt kan worden. Het
Splunk-platform omvat een bibliotheek van
pasklare apps die zich via API’s met de
dataverzameling laten verbinden. Op die
manier is het heel eenvoudig om voor
uiteenlopende doeleinden oplossingen te
creëren voor het vergaren van data uit
verschillende bronnen om daarop
vervolgens analyses uit te voeren. Splunk
wordt onder andere gebruikt bij big
data-analyses, operationeel IT-beheer
(ITOM) met AI-ondersteuning, netwerken datacenterbeveiliging (SIEM ofwel
Security Information and Event
Management) en DevOps (cloud
monitoring, prestatiemetingen aan
applicaties, incidentrapportages). Het
CloudWorks – nr. 5 / 2020
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Diamanti’s Kubernetes-oplossing kan ook bare metal worden geïmplementeerd.

platform is geheel toegespitst op het
ondersteunen van bedrijfsactiviteiten
waarvan het succes samenhangt met
efficiënt indexeren, analyseren en
visualiseren van data.

Referentiearchitectuur voor stabiele
uitrol
Het inrichten en implementeren van
Splunk wordt vaak als complex ervaren. De
applicaties functioneren optimaal zolang de
onderliggende IT-infrastructurele bronnen
in lijn zijn met de topologie van een
Splunk-cluster. Die topologie bestaat uit
forwarders (in- en doorvoer van
geaggregeerde data van geselecteerde
databronnen, real-time data, loggegevens
enz.), indexers (geïndexeerd opslaan van de
data naar schijfgeheugen) en search heads
(uitvoeren van zoekopdrachten op de
dataverzameling).
Splunk-implementaties zijn doorgaans
bovendien omvangrijk met veel aangesloten
machines en eindgebruikers. De processen
kunnen draaien op enkelvoudige servers of
op meervoudige en taakgerichte servers.
Een massale hoeveelheid streaming data kan
de capaciteit van het netwerk, de servers en
de opslagvoorzieningen al snel overbelasten.
In zogeheten Splunk Validated Architectures
(SVA’s) is de referentiearchitectuur
vastgelegd voor een stabiele, efficiënte en
dupliceerbare uitrol. Het is interessant om te
zien hoe een scale-up als Diamanti zijn
platform volledig in lijn met de SVA’s heeft
ingericht, waardoor iedere Splunktoepassing er zonder wijziging op kan
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draaien. Tijdrovend handelingen als het op
de gewenste toepassing afstellen van
systeembronnen is dan niet langer nodig.
Vrijwel letterlijk volstaat één druk op de
knop om de Splunk-software gebruik te
laten maken van de dynamische
schaalvoordelen en de hoge prestaties van de
Kubernetes-containers.
Kinney Group, een onafhankelijk
expertisebureau op het gebied van Splunk,
heeft recent de meerwaarde van het
Diamanti Kubernetes-platform gevalideerd
voor Splunk-applicaties. Dit bureau levert

sedert 2013 diensten rondom Splunk aan
het bedrijfsleven en overheidsorganisaties.
De experts concludeerden na een
uitgebreide test van een Splunkreferentiearchitectuur op zowel het
Diamanti-platform als op het public
cloud-platform van AWS dat gebruikers
zowel qua prestaties als qua kosten beter uit
zijn met de Kubernetes gedreven cloudoplossing.
Door Robbert Hoeffnagel

Stateful versus stateless
Bij een toenemend aantal software-applicaties wordt tijdens de uitvoering
van een program-ma de status van het proces vastgelegd in samenhang
met door de gebruiker ingegeven voorkeuren, zoekspecificaties,
schermweergaven en eerder geopende bestanden. Deze ’stateful’
applicaties zijn op zich niet nieuw. Ook in veel legacy-toepassingen is de
afhankelijkheid van bepaalde datasets ingebouwd. De eerste
containerapplicaties bestonden voornamelijk uit webgebaseerde stateless
applicaties. Die houden geen data vast over voorgaande sessies en starten
telkens geheel opnieuw. Wanneer bedrijven hun ontwikkelteams willen
laten profiteren van aspecten als snelheid, eenvoud en overdraagbaarheid,
kiezen ze steeds vaker voor de cloud als infrastructuur voor hun primaire
database- en dataservices-toepassingen. Daar horen dus ook stateful
containerapplicaties bij. Tijdens activatie leggen die veel informatie vast en
laten op de data real-time analyses los. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de
boekingssite van de Engelse reisorgani-satie Travelport. Door de on-the-fly
uitgevoerde analyses kan aan een bezoeker direct na afsluiten van een
boekingssessie een interessant aanbod worden gedaan met eventuele
extra’s. Iemand die geen transactie is aangegaan, krijgt dan bijvoorbeeld
suggesties voorge-legd die alsnog kunnen leiden tot een deal.

BLOG

IBM verklaart
outsourcing dood

Op 8 oktober kwam IBM met een opvallende
aankondiging. Ze gaan het bedrijfsonderdeel dat
verantwoordelijk is voor het beheer van IT-infrastructuur afstoten. 90.000 van de 350.000 medewerkers zullen voor het afgesplitste bedrijf gaan
werken, dat voorlopig NewCo wordt genoemd. Het
hart van de IBM’s outsourcing-praktijk, een centraal
onderdeel van het IT-services bedrijf waartoe IBM
zich in de jaren negentig opnieuw had uitgevonden,
wordt aan de straat gezet. In één klap verandert
IBM van een IT dienstverlener in een software en
solutions provider. Of, zoals ze nog liever zeggen,
een hybrid cloud- en AI-leverancier.

Dat is een big deal. Dat is als PostNL die stopt met postbezorging.
Waarom zou PostNL dat doen? Omdat post krimpt en
pakketbezorging groeit. Door de opkomst van het Internet. Bij
IBM is het cloud. IBM heeft de laatste jaren zwaar geleden door
de opkomst van cloud. De datacenters van IBM’s klanten stopten
met groeien en begonnen te krimpen. Public cloud providers later
liever naar eigen specificaties servers bouwen waarmee ze het ene
na het andere hyperscale datacenter mee volzetten. En wat valt er
nog in infrastructuur-outsourcing te halen als het bedrijfsdatacenter
leegloopt? IBM heeft geprobeerd om een leidende plek in de
public cloud-markt op te eisen, maar faalde jammerlijk.

{

‘Dat is een big deal. Dat
is als PostNL die stopt
met postbezorging’

Om het tij van jarenlange krimp te keren, zet IBM in op twee
kaarten. Hybride cloud en AI. IBM merkte dat de publieke cloud,
ondanks de snelle groei, tot terughoudende reacties leidde bij veel
klanten.Veel klanten willen van de voordelen gebruik maken,
maar zien overal beren op de weg. Daardoor willen ze publieke
cloud waar het kan, iets cloud-achtigs waar het niet kan of waar
ze het niet aandurven. En dan moet dat ook nog eens handig aan
elkaar geknoopt worden. Deze vrij oneerbiedige omschrijving van
hybride cloud geeft aan waar IBM denkt het verschil te kunnen
maken. Nou ja, niet echt IBM. Eigenlijk Red Hat’s OpenShiftplatform. En eerlijk is eerlijk, dat gaat ze best goed af.
AI is een wat ander verhaal. IBM bouwt al heel lang aan AIoplossingen, de laatste jaren vooral onder de Watson-paraplu. Het
portfolio is en blijft veelbelovend, maar het heeft zich tot nog toe
maar niet echt uit willen betalen. IBM kan nog altijd uitgroeien tot
een leider, of zelfs de leider, op de AI-markt. Met Watson beschikt
IBM over een ‘trukendoos’ met een potentieel van decennia
aan machtige innovaties. Genoeg in ieder geval om beleggers
enthousiast te maken. Inderdaad, net als met cloud.
Eerlijk is eerlijk. Zonder de ballast van de aanhoudend krimpende
outsourcing-tak oogt IBM een stuk frisser. Er is meer ruimte voor
groei. Er is meer ruimte voor innovatie. Er is meer ruimte voor
nieuwe partnerships. Dat maakt zowel medewerkers als klanten
gelukkig. En er is natuurlijk ook meer aandeelhouderswaarde. IBM
markeert met deze afstoting nogmaals een nieuwe jeugd en dat
gunnen we IBM van harte!
Daar staat tegenover dat we NewCo, ondanks de frisse werknaam,
de last van eeuwig doorgaande krimp zal moeten zien te dragen.
Sinds de komst van de cloud is de infrastructuur outsourcingmarkt radicaal veranderd. Infrastructuur outsourcing zal wel nooit
helemaal verdwijnen. Maar bij deze is wat mij betreft deze markt
dood verklaard.

Peter Vermeulen
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SD-WAN
Bjorn Olde Kalter van Fortinet Nederland:

‘Zo richt je een robuuste
multicloud-omgeving in
met SD-WAN’
Het is een feit: bijna alle grote ondernemingen
hebben de laatste jaren multicloud-omgevingen
omarmd. De verschillende cloud-diensten zorgen niet
alleen voor de ondersteuning van specifieke
bedrijfsfuncties, maar bieden ook voor meer
flexibiliteit, prestatievermogen, veerkracht en
kostenbesparingen. Een prachtige ontwikkeling dus.
Helaas is er een vervelende bijkomstigheid bij het
gebruik van meerdere clouddiensten. Zodra er
workloads binnen verschillende clouds worden
verbonden via de rand van het WAN van het
datacenter, treden er bottlenecks op. Dit brengt
problemen met zich mee, zoals complexiteit,
inconsistente netwerkprestaties en kostbare
connectiviteit. En de zaken worden er alleen nog maar
complexer op wanneer er workloads tussen cloudomgevingen worden verplaatst. Hoe meer clouds, hoe
groter de complexiteit.

{
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‘Fortinet Secure SD-WAN biedt
security, vereenvoudigt het beheer
en vermindert de connectiviteitsen infrastructuurkosten rond
multi-coudomgevingen’

Multicloud-omgevingen zorgen ook voor beheercomplexiteit,
vertelt Bjorn Olde Kalter, channel manager public cloud bij
Fortinet Nederland. “Het moeilijke is dat elke cloud-omgeving
uniek is. Dat is echt heel lastig, helemaal als organisaties lukraak
cloud-diensten toevoegen en niet van meet af aan een doordachte
planning hanteren.” Tools die meerdere cloud-omgevingen
omspannen, moeten volgens Olde Kalter voorzien in naadloze
connectiviteit tussen clouds en ondersteuning voor alle
verschillende clouds bieden zonder verlies van functionaliteit, en
zonder een inconsistente toepassing of versoepeling van
beleidsregels.Verder moeten alle verschillen in protocollen en
standaarden tussen omgevingen worden overbrugd.
“Weinig IT-teams beschikken over de expertise die nodig is voor
het beheer van een bonte mix van publieke clouds, private clouds
en omgevingen op locatie”, zegt Olde Kalter. “Bedrijven die geen
beheer en bewaking vanuit een centrale locatie regelen, zullen
beveiligingsregels binnen de cloud-omgevingen niet consistent
toepassen. Ook ontbreekt integraal overzicht op hun
IT-infrastructuur. Dat vergroot de kans op datalekken,
gegevensverlies, boetes van toezichthouders en andere
bedrijfsschade.”
In het verleden losten veel bedrijven dit probleem op door te
kiezen voor backhauling van het cloud-verkeer naar datacenters op
locatie of points of presence van operators of aanbieders van
colocatiediensten. Dit maakte het mogelijk om het verkeer van
cloud-workloads centraal te inspecteren en tussen clouds te
routeren. Helaas zijn deze dedicated backhaul-verbindingen vaak
erg kostbaar. Wat de zaken er niet beter op maakt, is dat backhauling
van het verkeer via de VPN-gateways van cloud providers naar
datacenters op locatie voor aanzienlijke latency kan zorgen. Dit
vermindert de prestaties van bedrijfsapplicaties. Dat komt de
gebruikerservaring niet ten goede.

Wat moet SD-WAN-oplossing voor multicloud bieden?
“Gelukkig is er een mooie oplossing voor al deze problemen”
vertelt Olde Kalter verheugd. “De geïntegreerde beveiligings- en
netwerktechnologie Software-defined wide-area networking
(SD-WAN) reduceert niet alleen kosten, maar verbetert de prestaties
en houdt de security op peil.Vanwege zijn
automatiseringsmogelijkheden en strategische locatie binnen het
netwerk is SD-WAN uitgegroeid tot de voorkeursoplossing voor
netwerkinnovaties. Met deze technologie kunnen bedrijven hun
connectiviteit op basis van leaselijnen uitbreiden met rechtstreekse
internetverbindingen. Het netwerk kan daarmee gebruikmaken van
de meest optimale verbindingen voor de uiteenlopende applicaties
en workloads en het inkomende en uitgaande verkeer.”
SD-WAN-oplossingen bieden sterk uiteenlopende functionaliteit,
en ze bieden niet allemaal even adequate ondersteuning voor
multicloud-omgevingen. Olde Kalter raadt bedrijven aan goed te
letten op aspecten zoals functionaliteit, beheer, prestatievermogen en
in het bijzonder de beveiliging en de gerelateerde operationele
kosten (OpEx) en investeringskosten (CapEx).

Een gefragmenteerde aanpak van SD-WAN vraagt om een
investering in uiteenlopende apparaten. Die zijn nodig om te
voorzien in alle netwerk- en beveiligingsmogelijkheden waar een
volledig functionele oplossing om vraagt. Een dergelijke aanpak gaat
echter mank onder inherente kwetsbaarheden in de beveiliging.
Olde Kalter vertelt: “Dat is belangrijk, want die kwetsbaarheden
kunnen door cybercriminelen worden misbruikt. Organisaties
hebben daarom een integrale oplossing nodig. Gebruik een product
dat geavanceerde SD-WAN-netwerkmogelijkheden combineert
met een next-generation firewall (NGFW). Op die manier kunnen
de beveiliging en connectiviteit als één oplossing functioneren. Dit
maakt niet alleen een einde aan kwetsbaarheden in de beveiliging,
maar reduceert ook de investeringskosten.”
Het bijhouden van alle patronen in het netwerkverkeer, de prestaties
en potentiële bedreigingen in geografisch verspreide cloudomgevingen is geen sinecure. Een Secure SD-WAN-oplossing die
op basis van ID’s zoals labels, tags, beveiligingsgroepen en
namespaces centraal overzicht biedt op alle verschillende clouds, met
inbegrip van beveiligingsdiensten van cloud providers, kan bijdragen
aan integraal inzicht in alle cloud-omgevingen. Dat zal uiteindelijk
resulteren in een optimale quality of experience (QoE),
geavanceerde preventie- en detectiemogelijkheden en
geautomatiseerde cloud-native beheermechanismen. En dat kan
weer helpen met de naleving van de privacywetgeving en
brancherichtlijnen, waar gevoelige data ook maar wordt opgeslagen.
Volgens Olde Kalter gaat gedesaggregeerde SD-WAN ook gepaard
met hogere operationele kosten vanwege de tijd die het
IT-personeel kwijt is met de implementatie, integratie, optimalisatie
en het beheer van de oplossing. “Een cloud-native SD-WANoplossing vereenvoudigt al deze processen. Native integratie met
elke cloud-infrastructuur maakt het mogelijk om het beheer van
beleidsregels te vereenvoudigen door gebruik te maken van
metadata. Dit zorgt voor optimale prestaties en vermindert de
overhead rond netwerkverbindingen tussen clouds. Deze aanpak
voorkomt ook foutieve configuraties in cloud-omgevingen. En dat
verkleint weer de kans op een gebrekkige gebruikerservaring of
kwetsbaarheden in de beveiliging.”

Antwoord op problemen rond multi-cloudomgevingen
Organisaties die gebruik maken van verschillende cloudomgevingen,
praten met Olde Kalter over de behoefte aan een oplossing dat het
beheer kan vereenvoudigen en de infrastructuurkosten kan
terugdringen. “Fortinet Secure SD-WAN is voor grote organisaties
echt een perfecte oplossing. Het is niet alleen in staat om de
beveiliging in de meest complexe omgevingen op peil te houden.
Het helpt ook met het inrichten van multicloud-omgevingen, het
vereenvoudigen van de WAN-infrastructuur en het terugdringen
van de connectiviteitskosten. We zien dat organisaties het soms lastig
vinden om een effectieve multi-cloudstrategie op te zetten. Met
Fortinet Secure SD-WAN bieden we een prachtig fundament voor
een werkzame strategie dat past bij de groeiende behoefte aan
verschillende cloudoplossingen, dat bovendien risico’s minimaliseert
en de connectiviteitskosten flink terugdringt.”
Van de redactie
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VISIE
Met een CI/CD-pijplijn leid je de verschuiving naar microservices in goede banen

Van monolithische applicaties naar
Waar vroeger vooral met monolithische applicaties werd gewerkt, bestaan applicaties
vandaag de dag steeds vaker uit een verzameling microservices. Deze verschuiving
brengt verschillende voordelen met zich mee, maar kent ook enkele uitdagingen. Kilian
Drewel, trendwatcher bij True, zoomt in op de belangrijkste ontwikkelingen rondom de
verschuiving van monolithische applicaties naar microservices.

De tijd dat een website of webapplicatie op
een zolderkamertje werd ontwikkeld is
inmiddels ver achter ons.Voor
webdevelopment zijn vandaag de dag een
breed scala aan technologieën en
werkwijzen beschikbaar. Ontwikkelaars
kunnen dan ook niet langer over alle
benodigde kennis beschikken en werken
doorgaans samen in ontwikkelteams, waarbij
ieder zijn eigen expertise inbrengt.
Ook de manier waarop applicaties worden
ontwikkeld is de afgelopen jaren drastisch
veranderd. “Waar applicaties voorheen vaak
in één keer werden neergezet als een
grotendeels afgerond project, is
applicatieontwikkeling vandaag de dag een
continu proces dat nooit ophoudt. Steeds
meer wordt gewerkt met iteraties en worden
nieuwe functionaliteiten gefaseerd
uitgerold”, zegt Drewel. “We zien dan ook
steeds meer specialismen terug in de
developmentwereld. Het gaat hierbij niet
alleen om expertise op het gebied van
softwareontwikkeling, maar steeds vaker ook
omtrent systeembeheer en de raakvlakken
daartussen.”

Als voorbeeld noemt Drewel Automaticc,
het moederbedrijf van contentplatform
WordPress. Het bedrijf kondigde in 2017
aan zijn hoofdkantoor te sluiten aangezien
werknemers hier nog onvoldoende gebruik
van maakten. “Dit bedrijf telt zo’n 1.200
medewerkers, die remote werken over de
gehele wereld. Om dit mogelijk te maken
zijn de verschillende technologieën
waarmee zij werken ondergebracht in
remote teams. Iedereen werkt gedistribueerd
aan eigen projecten”, licht Drewel toe.

Verschuiving naar microservices
Het werken in remote teams sluit aan bij
een verschuiving die al langer gaande is,
namelijk van monolitische applicaties naar
microservices. “Een monolitische applicatie
kun je het beste zien als één blok code en
systemen die je ergens neerzet. Het draait
hierbij vooral om stabiliteit en veiligheid.
Naarmate een applicatie groeit wil je echter
soms wijzigingen doorvoeren. Doordat een
monolitische applicaties echter uit één blok
code bestaat, zijn deze wijzigingen relatief
moeilijk realiseerbaar. Ook zijn
monolithische applicaties minder geschikt
voor gedistribueerde systemen.”

Vanaf iedere locatie aan de slag
De opkomst van ontwikkelplatformen als
GitHub en GitLab is een belangrijke drijver
voor deze verschuiving. “Dergelijke
systemen hebben een gigantische revolutie
veroorzaakt.Via deze platformen kunnen
ontwikkelaars elkaar laten meekijken naar
code. Het maakt hierdoor niet langer uit
waar ter wereld een ontwikkelaar zich
bevindt; vanaf iedere locatie kan hij aan de
slag met de code en bijdragen aan een
project. Met een klein stukje code kan
iemand al een belangrijke bijdrage leveren.”
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Het is dan ook niet verrassend dat
microservices snel aan populariteit winnen.
“Een microservice is in feite een kleine
mini-applicatie. Je deelt een applicatie op in
meerdere microservices, die ieder een eigen
functionaliteit voor rekening nemen”, legt
Drewel uit. Denk hierbij aan een betaal- of
een inlogfunctie. Microservices opereren
onafhankelijk van elkaar en kunnen
bijvoorbeeld over eigen databasesoftware
beschikken of een andere programmeertaal
gebruiken. Met behulp van API’s werken

microservices met elkaar samen. De
eindgebruiker merkt hier niets van. Doordat
microservices onafhankelijk van elkaar
opereren is het relatief eenvoudig een
functionaliteiten te vernieuwen, toe te
voegen of juist te verwijderen.
“Werken met microservices is ideaal als je
een team met remote ontwikkelaars hebt,
zoals Automattic. Doordat functionaliteiten
onafhankelijk van elkaar als mini-applicatie
opereren kunnen ontwikkelaars zich op hun
eigen stukje van het project richten. Zij zijn
minder afhankelijk van andere ontwikkelaars
en kunnen in feite vanaf iedere locatie ter
wereld via internet werken.”

Site reliability engineer
Binnen veel techgiganten zien we de laatste
jaren een nieuwe functie ontstaan om de
complexiteit van microservices te beheren:
de site reliability engineer. Zij zijn
verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid
en beschikbaarheid van een gedistribueerde
omgeving die bijvoorbeeld bestaat uit
microservices. Het testen van microservices
speelt hierbij een cruciale rol. De site
reliability engineer voorkomt dat een fout
met een microservice het functioneren van
de rest van het applicatie-ecosysteem
beïnvloedt.
Netflix is een voorbeeld van een partij die
veel gebruik maakt van microservices. Om
fouten in deze mini-applicaties op te sporen
zetten zij ‘Chaos Monkey’ in. Deze tool is
door Netflix in eigen beheer ontwikkeld en
test of microservices ondanks fouten correct
blijven functioneren. “Chaos Monkey sloopt
doelbewust willekeurige elementen van
gedistribueerde systemen en brengt de

microservices

impact in kaart. Dit voorkomt dat
problemen met een microservice de
betrouwbaarheid van de totale applicatie in
gevaar brengen.”

DevOps
De inzet van site reliability engineers sluit
aan bij de DevOps-methodiek, waarmee
bedrijven softwareontwikkeling (Dev) en de
operationele kant van software (Ops)
samenbrengen. “Bij DevOps zijn twee
verschillende functies beschikbaar, die ieder
hun eigen prioriteiten hebben. Zo willen
ontwikkelaars vooral zo snel en foutloos
mogelijk nieuwe functionaliteit beschikbaar
stellen aan gebruikers.Voor
systeembeheerders is het echter vooral van
prioriteit dat systemen stabiel en veilig zijn,
en goed presteren.”
Deze twee belangen staan soms haaks op
elkaar. Snelheid vertaalt zich bijvoorbeeld
niet altijd in stabiliteit en veiligheid. Deze
botsende belangen zijn niet nieuw en
kennen we ook van monolithische

applicaties. Gedistribueerde systemen
vergroten echter het probleem.
“Gedistribueerde systemen worden met
regelmaat vernieuwd of uitgebreid, wat
dankzij het gebruik van microservices een
stuk eenvoudiger is geworden. Deze
continue ontwikkeling en de snelheid
waarmee wijzigingen worden doorgevoerd
maakt het bewaken van de betrouwbaarheid,
veiligheid en prestaties een uitdaging.”

“Indien ontwikkelaars en systeembeheerders
deze testen samen vormgeven kunnen zij
hiermee een snelle levering van code
mogelijk maken, zonder hierbij de
betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties
van de applicatie in geding te brengen. Een
CI/CD-pijplijn brengt hiermee de wereld
van softwareontwikkelaars en
systeemexperts dichter bij elkaar. Die
ontwikkeling blijven we de komende jaren
volgen.”

CI/CD-pijplijn
Deze uitdagingen kan worden overwonnen
met behulp van een Continuous Integration
en Continuous Development pijplijn (CI/
CD-pijnlijn). “Je kunt een CI/CD-pijplijn
zien als een soort lopende band in een
fabriek, waar een softwareontwikkelaar een
stukje code op kan plaatsen. Aan het einde
van de band moet deze code in de applicatie
in de productieomgeving geïntegreerd zijn.
De lopende band leidt de code langs
verschillende kwaliteitchecks, die in het
geval van CI/CD-pijplijnen volledig
geautomatiseerd worden uitgevoerd.”

Van de redactie

Kilian Drewel is trendwatcher bij True - a Broad Horizon
company.
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SD-WAN
Doel: beduidend snellere levering van serveroplossingen

Worldstream selecteert Arista
Networks voor op SDN
gebaseerde orkestratietools
De groei van Worldstream op de hostingmarkt maakte het noodzakelijk om tot een grote
upgrade van de netwerkfunctionaliteit te komen. Met de hulp van Arista Networks is
Worldstream nu in staat zijn serveroplossingen te virtualiseren en te automatiseren voor
cloud-achtige flexibiliteit, verbeterde prestaties, snellere afhandeling van dedicated serverorders en eenvoudige hybride cloud-implementatie.

Worldstream is opgericht in 2006. Het hoofdkantoor staat in
Naaldwijk. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 15.000 dedicated
servers in eigen datacenters staan. Ook beschikt het over een eigen
wereldwijd backbone-netwerk met een capaciteit van 10 TBit per
seconde dat voor 45% benut is. Daarmee is Worldstream een
Infrastructure as a Service (IaaS) provider die makkelijk aanpasbare
dedicated servers en colocatie-diensten, evenals diensten gericht op
het afweren van denial of service (DDoS) aanvallen.

“We hebben naar een aantal verschillende opties gekeken. Zowel
ikzelf als het team hadden reeds zeer positieve ervaringen met Arista
Networks opgedaan bij andere bedrijven waar we hebben gewerkt”,
legt Vollebregt uit. “We waren ook erg onder de indruk van de
SDN-mogelijkheden van Arista, waarmee we grote delen van het
provisioning-proces zouden kunnen automatiseren via CloudVision
en onze eigen orchestration controller-software.”

Datacenter switches
Uitdaging
De afgelopen 14 jaar is Worldstream snel gegroeid. Alleen al in de
afgelopen 5 jaar is het met 1100% gegroeid, waarmee het behoort
tot de snelst groeiende hosting-organisaties in Europa. Deze snelle
uitbreiding brengt echter ook zijn uitdagingen met zich mee, zoals
Tim Vollebregt verantwoordelijk voor networking bij Worldstream
uitlegt. “We bouwden 10 tot 20 racks per week. Hosting-klanten
hebben vaak meerdere systemen in hun racks of cages opgesteld die
fysiek dicht bij elkaar moeten worden aangesloten om
bekabelingsproblemen te overwinnen. Denk aan dedicated servers,
firewalls, switches en private clouds en te verbeteren. Dit betekent
dat onze technische teams tot voor kort veel tijd moesten besteden
aan het fysiek verplaatsen van servers, wat resulteerde in
vertragingen bij het verwerken van klantorders.

Oplossing
De oude netwerkarchitectuur beschikte niet over de prestaties of de
Software Defined Networking (SDN) functies om meer
gevirtualiseerde oplossingen te kunnen aanbieden. Daarom
begonnen Vollebregt en zijn team verschillende alternatieven te
evalueren. Het oorspronkelijke plan was om over te stappen op een
spine and leaf-architectuur met een 100G switching core, samen
met een EVPN VxLAN-implementatie. Hiermee zou het mogelijk
zijn om op logische wijze door klanten gehoste apparatuur met
elkaar te verbinden, zelfs als deze apparatuur zich in verschillende
fysieke racks of zelfs in andere datacenters bevond.
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Worldstream implementeerde de 7050X3-serie in zijn datacenters
met behulp van een spine and leaf-ontwerp. De Arista 7050X zijn
speciaal gebouwde datacenter switches in compacte en
energiezuinige form factors met layer 2- en layer 3-functies. Dat
wordt gecombineerd met lage latency en geavanceerde EOSfuncties voor software defined cloud-netwerken. Ook ondersteunen
deze switches een flexibele combinatie van snelheden, waaronder
10G, 25G , 40G en 100G.
Daarnaast heeft Naaldwijkse bedrijf ook Arista’s CloudVision
geïnstalleerd. Dit is een kant-en-klare oplossing voor netwerkbrede
workload-orkestratie, workflowautomatisering en realtime inzicht in
netwerkactiviteiten. CloudVision vereenvoudigt de integratie van de
intern ontwikkelde orkestratiesystemen, overlay controllers en
andere netwerkservices van Worldstream door het onderliggende
fysieke netwerk te abstraheren. “Dit is een echte doorbraak voor
ons”, legt Vollebregt uit. “We hadden eerder overwogen om een
kant-en-klare orkestratietool te kopen, maar dankzij de
toegankelijkheid en de functionaliteit van CloudVision kunnen we
een innovatief systeem bouwen dat niet bepaalt hoe je netwerk eruit
zou moeten zien. vinden het leuk. Deze oplossing maakt het veel
gemakkelijker om ons flexibel aan te passen aan nieuwe
technologieën en eisen en wensen van klanten.”

Servers virtualiseren en automatiseren
Naast het gebruik van Arista-technologie voor zijn 10Tbit/s
wereldwijde backbone, stellen de nieuw geïmplementeerde
oplossingen Worldstream nu ook in staat om de levering van zijn
serveroplossingen te virtualiseren en te automatiseren. Met alle
voordelen vandoen voor zowel klanten als het eigen infrastructure
management-team.
“Het op Arista gebaseerde netwerk geeft ons veel meer flexibiliteit
hoe we endpoints inzetten en verbinden”, zegt Vollebregt. “Elk
endpoint kan een speciale server, firewall, storage of een ander
element zijn dat zich in een ander rack, datacenter of zelfs in een
private cloud kan bevinden. Dat maakt eerlijk gezegd niet uit. De
EVPN VxLAN en de in-house ingebouwde SDN-controller en
CloudVision verbinden al deze elementen logisch met elkaar. De
lage latency en de hoge bandbreedte van het netwerk zorgt voor
een prestatieniveau alsof alles in hetzelfde rack zit.”
Dit betekent dat als klanten een bestelling willen doen of wijzigen
de tijd die hiervoor nodig is nu is teruggebracht tot een paar
minuten. Bij het oude proces kon dat oplopen tot 2 dagen, omdat
technici zich fysiek dienden te verplaatsten en servers opnieuw
geplaatst dienden te worden. “Een groot deel van het proces is nu
geautomatiseerd via onze orkestratielaag en CloudVision”, legt
Vollebregt uit. “We kijken nu naar mogelijkheden ons
controlepaneel voor klanten uit te breiden om meer self-service
provisioning-opties mogelijk te maken. Denk aan verbinding maken
met de public cloud of het maken van koppelingen tussen
verschillende instances en services, allemaal met een paar klikken.”
De succesvolle upgrade heeft een basis gelegd om Worldstream te
helpen bij zijn wereldwijde uitbreidingsplannen. “Als we besluiten
om onze voetafdruk in datacenters uit te breiden naar bijvoorbeeld
Frankfurt, Milaan of andere internationale locaties, biedt deze
architectuur ons een betrouwbare en beproefde methode voor het
leveren van snelle orderafhandeling en betrouwbaarheid van
dedicated serveroplossingen - op schaal”, zegt hij. “Arista heeft
bewezen echt goed bij ons te passen, zowel op technisch niveau als
door zo’n open filosofie te hebben in termen van API’s en
standaarden. Terwijl we wereldwijd blijven groeien, zal Arista een
belangrijk onderdeel van die uitbreiding blijven. “
Van de redactie
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INTERVIEW
Michiel Noordermeer, managing director Avaya Nederland:

‘Wij leggen focus op
de cloud, maar on
premise zal nooit
verdwijnen’
Begin dit jaar werd Michiel Noordermeer
gepromoveerd tot managing director Avaya
Nederland. Een van zijn opdrachten is het om
de transformatie naar cloud-specialist in
goede banen te leiden. Hoe pakt hij dat aan?

{
16

‘Toch neemt Avaya geen
afscheid van de hardware
nu de focus op de cloud
komt te liggen’
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Avaya ontstond in 2000 door een afsplitsing
van de enterprise business-tak van Lucent
Technologies. In 2009 werd het bedrijf flink
uitgebreid door de overname van de
B2B-activiteiten van Nortel, waar
Noordermeer werkte. Aanvankelijk
concentreerde hij zich volledig op de
netwerkproducten. Zijn liefde voor Unified
Communications- en Contact Centeroplossingen kwam later. Toen Avaya zijn
netwerktak in 2017 verkocht aan Extreme
Networks besloot Noordermeer bij Avaya
te blijven.
Wanneer tijdens het gesprek de term
telefonie valt, reageert Noordermeer als
door een wesp gestoken: “We zijn een
software- en services-bedrijf. Telefonie is
nog wel een onderdeel van ons werk, maar
we doen veel meer dan dat. We verschuiven
onze focus nu naar de cloud. Onze
transformatie van de technologie naar
software en services heeft vijf jaar geduurd.
Nu pakken we door en gaat de
transformatie naar de cloud in één jaar.
Doordat we een omzetgroei zien en een
stijging van ons aandeel, weten we dat we
op het goede pad zitten.”

Hardware
Toch neemt Avaya geen afscheid van de
hardware nu de focus op de cloud komt te
liggen. “Onze toestel-business zal altijd
blijven bestaan, wij blijven actief in die
markt. Niet iedereen is een kenniswerker
die met een soft phone kan werken. Er
werken ook mensen in liften en in
magazijnen, om maar wat voorbeelden te
noemen. Wel gaan we daar ook naar een
andere manier van afrekenen toe.Voor een
paar euro per maand kun je een toestel
gebruiken. Dat past in de huidige tijdsgeest,
waarin bedrijven niet graag meer eenmalige
investeringen doen.”
“COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de
vraag naar cloud-oplossingen snel is
toegenomen”, zegt Noordermeer.
“Bedrijven die schroom kenden om
cloud-oplossingen te gebruiken, hebben die
schroom van zich afgeworpen. Met name
financiële instellingen en zorginstellingen
hadden hun vraagtekens, maar hebben zich
daar overheen gezet. In de eerste maanden
van de pandemie hebben we wereldwijd
meer dan twee miljoen thuiswerklicenties
verstrekt. Dat hebben we gratis gedaan, om
onze klanten te helpen.”

Positioneren op outcome
In augustus maakte Avaya bekend een
nieuwe merknaam te hanteren: Avaya
OneCloud. De oplossingen en producten
zijn onderverdeeld in drie focusgebieden:
CCaaS, UCaaS en CPaaS.Volgens
Noordermeer is het portfolio hierdoor
overzichtelijker geworden. “We positioneren
nu op outcome en daar is de cloud de
enabler voor. Dat kan zowel de publieke als
de private cloud zijn. Avaya Cloud Office,
ACO, onze nieuwe Unified
Communications-oplossing die we eind
deze maand in Nederland lanceren, is een
public cloud-product. Grotere enterprises
kiezen vaak voor een private cloud, waarin
alles op hun eigen manier geregeld kan
worden.Voor organisaties met minder
specifieke eisen is public cloud geschikter.”
Unified Communications-oplossingen
kwamen eerder dit jaar in een slecht
daglicht te staan doordat concurrent Zoom
het niet zo nauw bleek te nemen met de
privacy van zijn gebruikers. Merkt Noor-

dermeer daar nog steeds een negatief effect
van? “Zoom is natuurlijk een slecht
voorbeeld. Of eigenlijk is het een goed
voorbeeld van hoe het niet moet. Uiteraard
krijgen we vragen over hoe de privacy bij
ons geregeld wordt en of wij kunnen laten
zien dat wij het wel goed doen. Al onze
datacenters staan in Europa, anders gaat het
zeker bij de grotere bedrijven niet vliegen.
We hebben ook een groot team op security.
Dat zijn allemaal afgestudeerde engineers
die alleen maar met security bezig zijn.
Daardoor kunnen we de beveiliging beter
regelen dan je als klein bedrijf zelf ooit zult
kunnen. Als je een IT-afdeling hebt van
twee, drie man waarvoor de beveiliging
maar een klein onderdeel van het werk is,
dan kun je toch echt beter vertrouwen op
onze specialisten.”

Samenwerking
ACO is een samenwerking met
RingCentral. Was dat geen concurrent van
Avaya? Noordermeer: “Zo zou ik dat niet
willen noemen. Wij waren in de cloud
minder aanwezig dan on premise, terwijl
Ring-Central zich vanaf de oprichting op
de cloud gericht heeft. Zij hebben de
techniek, wij de installed base. Dat is een
prachtige combinatie. Wij zijn trouwens
altijd een open bedrijf geweest dat graag de
samenwerking met andere bedrijven zoekt.
Deze samenwerking past daar heel goed bij.
Het aardige van ACO is ook dat het
naadloos integreert met ruim tweehonderd
bedrijfsapplicaties, zoals Salesforce, Microsoft
Office 365 en Google G-Suite.”
Verwacht Noordermeer dat on premise
software ooit volledig verdwijnt? “Heel kort
gezegd: nee. Je ziet wel steeds meer een
verschuiving naar de cloud, maar we zullen
nooit helemaal afscheid nemen van on
premise. Klanten met stringente eisen willen
ook lokaal kunnen gaan. We zullen ze die
mogelijkheid dus altijd moeten blijven
bieden.”

Fred Franssen
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LAAT DE CLOUD HET WERK DOEN!
De LANCOM Management Cloud is ’s werelds eerste hyper-geïntegreerde
beheersysteem dat je volledige netwerkarchitectuur op slimme wijze organiseert,
optimaliseert en controleert op het gebied van WAN, LAN, WLAN en beveiliging.

Publieke of
private cloud de keuze is aan
jou!

Zou het niet geweldig zijn als er een slim, geavanceerd systeem bestond dat je volledige netwerk
automatiseert en controleert vanaf een centrale
locatie? Een soort hyper-intelligentie die alle
belangrijke componenten in één netwerk samenbrengt, dynamisch reageert op eventuele nieuwe
eisen en die ook nog eens veilig is.

lancom-systems.com/
cloud-managed-networks

Wat klinkt als een toekomstscenario bestaat
vandaag de dag al.
Ontdek meer over de LANCOM Management
Cloud en ervaar zelf hoe Hyper Integration jouw
netwerk kan transformeren.

BLOG DHPA

Cloud het nieuwe normaal
De huidige Corona-crisis brengt een heel nieuwe
benadering van werken aan en samenwerken met
naar voren. Massaal thuiswerken en
videoconferences, maar ook oplossingen om op
afstand samen te werken hebben een vlucht
gegeven aan de inzet van cloud gebaseerde
diensten.

Beleidskeuzes
Ook qua beleidskeuzes is er een opvallende ontwikkeling gaande.
Zo wordt in de DHPA en HPE Cloud Adoptie Monitor sinds
voorjaar 2019 gevraagd aan organisaties of er sprake is van een
zogenaamd ‘cloud first’ beleid. Waarmee bedoeld wordt dat men
bij keuzes op het gebied van IT altijd eerst kijkt naar de
mogelijke oplossingen in de cloud. En opvallend genoeg is het
deel van de organisaties met zo’n ‘cloud first’ opstelling aan het
afnemen. En dat is bijzonder te noemen aangezien cloud nog
nooit dergelijke hoge marktpenetraties liet zien als dit jaar.

Vanzelfsprekend
Er zijn echter meer tendenzen die deze richting uit wijzen. Zo is
voor veel organisaties het gebruik belangrijker dan het bezit aan
het worden wanneer het op IT en daarmee digitalisering van
processen aankomt. Betaling naar gebruik heeft de voorkeur op
(zware) investeringen vooraf. De vanzelfsprekendheid van het
altijd tot de beschikking hebben van de meest actuele versie van
systemen en applicaties zonder daarbij hinder te hebben van
patch of update rondes (continuous delivery) past in de
benadering die cloud leveranciers voorstaan.

{

‘Het deel bedrijven en
organisaties die een
voorkeur voor on premiseoplossingen heeft is licht
aan het afnemen’

Het beheer van al die facetten van de IT-organisatie; applicaties,
netwerk, ondersteunende systemen en werkplekken, is ook een
activiteit die al vaak niet meer tot de kern wordt gerekend van
wat bedrijven of instellingen doen. Ergo men besteedt dit meer
en meer uit. Ook dit werkt een groei van het gebruik van cloud
gebaseerde diensten in de hand.
Ook het deel bedrijven en organisaties die een voorkeur voor on
premise-oplossingen heeft is licht aan het afnemen. En het deel
dat kijkt wat de optimale oplossing is neemt juist duidelijk toe.
En omdat cloud gebaseerde oplossingen dus duidelijk in de lift
zitten is de conclusie dat deze optimale oplossing steeds vaker
een cloud gebaseerde oplossing is. Waarmee cloud tot het
‘nieuwe normaal’ aan het worden is.

Ruud Alaerds, DHPA,Trusted Cloud Experts
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Ieder toegangspunt in een edge-of iot-omgeveving vormt een risico

Hoe voorkomen we
veiligheidsrisico’s op de fysieke
netwerklaag in en om het
datacenter?
Met de toenemende populariteit van edge- en IoT-toepassingen is het implementeren
van beveiligingsoplossingen in behuizingen en andere netwerkcomponenten een
essentieel onderdeel van de fysieke en logische netwerkarchitectuur. Zo’n architectuur
maakt het immers mogelijk om met behulp van een meerlaagse beveiligingsstrategie
apparatuur en mensen effectief te beschermen, mits uiteraard correct geïmplementeerd.
Welke beveiligingsoplossingen en componenten maken een effectieve toegangscontrole
tot automatiseringssystemen mogelijk, vragen Michael Jammal en Marty Kronz van
Panduit zich af.

Als er één branche is waar digitale transformatie grote voordelen
kan bieden, is het wel de manufacturing-sector. Digitale
transformatie heeft daarbij niet alleen betrekking op het maken van
producten. De toegang tot de enorme hoeveelheid data gedurende
de gehele product life cycle - van ontwikkeling tot bestelling en de
jarenlange gebruiksperiode - is een belangrijk aspect van Industrie
4.0. Om toegang tot al die data te regelen speelt het fysieke netwerk
een hoofdrol. Deze infrastructuur bevat vaak echter tal van
onzichtbare zwakke punten op de fysieke verbindingslaag.
Al deze data is tegelijkertijd een vloek en een zegen. Een zegen
omdat veel informatie beschikbaar is over de herkomst, de kwaliteit
en het fabricageproces van producten op te vragen zodra dat nodig
is. Maar het is ook een vloek, omdat al deze data op alle niveaus van
het bedrijf beschikbaar moet zijn. Dat stelt hoge eisen aan de
beveiliging van het netwerk - en dat gaat (veel) verder dan enkel en
alleen de data en de applicaties beschermen. Ieder toegangspunt tot
het netwerk - en dat zijn er in een IoT- of edge-netwerk vaak erg
veel - vormt hierbij een security-risico.

Datastromen
Oudere automatiseringssystemen lopen hierbij in de regel meer
risico’s omdat daarvoor geen kwetsbaarheden meer worden
opgelost. De focus van de leveranciers ligt immers op nieuwe
systemen. Deze oudere omgevingen brengen dus grotere risico’s
met zich mee voor zowel meet- en regeltechnici als de beheerders
van geïntegreerde ICT-netwerken. Met name in zogenaamde
‘brownfield’ scenario’s ofwel het integreren van bestaande standalone automatiseringsoplossingen in het totale bedrijfsnetwerk.
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Productiedata komt binnen bij de edge-apparatuur. De feitelijke
computing vindt plaats in de edge-applicatielaag, waardoor in
realtime kan worden gereageerd op wijzigingen in nabijgelegen
apparaten en sensoren.Verdere verwerking en opslag van de data
wordt ondersteund door de controlelaag, die ook functies op hogere
niveaus, lokale rapportage en dergelijke omvat. Sommige data wordt
lokaal opgeslagen en verwerkt door de servers, maar de meeste
functies op hogere niveaus worden afgehandeld in de controlelaag
van de architectuur. Denk hierbij aan (cloud servers of andere
datacenters). Daarom is het van cruciaal belang voor het veilig
functioneren van het totale systeem dat de edge-laag tegen aanvallen
wordt beschermd.
Het is duidelijk dat wanneer data niet tijdig en probleemloos vanaf
de edge-apparaten wordt verstuurd, de analyses op hogere niveaus
en de big data-beheerfuncties niet tijdig en responsief genoeg
kunnen functioneren voor het verbeteren van de prestaties van
bijvoorbeeld MRP- en CRM-systemen. Beveiligingsrisico’s,
problemen met de productlevenscyclus, databescherming en tal van
andere kwetsbaarheden worden op ieder niveau van de
infrastructuur geanalyseerd en gemeten, op elk punt in de
organisatie. Alleen zo is de delicate balans te bereiken tussen
productiviteit, winstgevendheid, klanttevredenheid en beveiliging.

Fysieke beveiliging op edge-niveau
Wat moeten we regelen als het gaat om fysieke beveiliging op
edge-niveau?
•	Alle datapoorten worden beschermd met fysieke
beveiligingsmaatregelen, zoals sleutels om sabotage van het

netwerkverkeer te voorkomen.
•	Specifieke of zelfs alle netwerkpoorten worden vergrendeld bij
de aansluiting om netwerkonderbrekingen te voorkomen, door
de RJ45-connectoren te beschermen met
vergrendelingsapparaten voor de patchkabels.
•	Gekleurde datapoorten worden versleuteld om het mixen van
datastromen te voorkomen. Netwerksegmentatie door middel
van gekleurde of versleutelde datapoorten kan niet meer
eenvoudig worden aangepast na het oorspronkelijke
netwerkontwerp en de implementatie daarvan. Door gekleurde
en versleutelde poorten met vaste IP-adressen hebben technici
volledige controle over de netwerksegmenten en datastromen,
voor de hele levensduur van het controlesysteem.
•	Netwerkaggregatiepunten worden beveiligd met fysieke en
gecodeerde toegangssleutels, waarmee onbevoegden uit de
netwerkkasten en datasystemen worden geweerd.
We kunnen sommige van deze fysieke beveiligingsmaatregelen ook
verwerken in bestaande ‘brownfield’ automatiserings- en

controlesystemen om de kwetsbaarheid van die oudere
controlesystemen te reduceren.

Netwerkaansluitingen voor edge-systemen
De keuze voor de juiste netwerkmaterialen (koper, fiber,
netwerkkasten en kabeldraagsystemen) speelt ook een rol bij de
functionele beveiliging en databescherming,. Deze keuzes dienen al
vroeg in het systeemontwerpproces te worden meegenomen.
Glasvezelnetwerksegmenten zijn immuun voor elektromagnetische
storing en elektrische ruis en zijn te gebruiken voor lange
netwerksegmenten waarbij systemen over grote oppervlakken zijn
verspreid. Glasvezelnetwerken kunnen bovendien bestand zijn tegen
sabotage of dit duidelijk merkbaar maken. Dat wil zeggen dat
glasvezelverkeer niet kan worden onderschept of gesaboteerd
zonder het verkeer te verstoren, waarbij direct de status en de
gezondheid van het datanetwerk wordt beïnvloed. Dit zijn allemaal
redenen waarom glasvezelnetwerklijnen vaak worden gebruikt in
horizontale (permanente) netwerkimplementaties.
Koperen communicatiekabels zijn eenvoudiger te implementeren
voor edge-apparaten, omdat de meeste leveranciers
koperconnectiviteit standaard inbouwen in hun apparatuur. De
keuze voor de juiste koperkabels en afscherming speelt een
belangrijke rol bij de databescherming op edge-punten. De
specificaties voor TIA-1005-A M.I.C.E zijn vooral van belang in dit
deel van het netwerk. In deze standaard staat M.I.C.E. voor
Mechanical (mechanisch), Ingress (binnendringing), Chemical
(chemisch) en Electromagnetics (elektromagnetisme).Voor het
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edge-gedeelte van het netwerk kunnen al deze bedreigingen de
datastroom en beveiliging in gevaar brengen. Om netwerksystemen
tegen deze gevaren te beschermen moeten alle netwerksystemen
compleet worden vervangen. De keuze voor netwerkonderdelen,
waaronder kabels, afscherming en kabeldraagsystemen, is cruciaal
tijdens de ontwerpfase van een kwalitatief hoogwaardig
communicatienetwerk
Kabelmanagement is een belangrijk onderdeel van de fysieke
infrastructuur, bijvoorbeeld als het gaat om het beveiligen van de
kabels en het optimaliseren van de systeembetrouwbaarheid. Het is
belangrijk om kabelrouteersystemen te zien als onderdeel van een
complete, geïntegreerde en structurele dataoplossing, omdat
hiermee krachtige communicatie-, computing- en
voedingssystemen effectief kunnen worden beheerd en beschermd.
Een goed geplande kabelroute dat meerdere beschermingslagen
tegen MICE-risico’s omvat, vormt een aanvullende fysieke
beveiligingslaag en verbetert de netwerkprestaties.
Kabeldraagsystemen bieden een netwerk zowel structurele
integriteit als bescherming. Wanneer kabelgoten en -draagsystemen
enkel worden gebruikt voor telecommunicatie-apparatuur, draagt
dit bij aan de correcte bescherming tegen omgevingsinvloeden en
beveiliging van het datanetwerk.

Veiligheid voor edge-systemen
Netwerkkasten zijn belangrijke onderdelen in het fysieke
netwerkbeveiligingssysteem. Deze kasten beschermen tegen
omgevingsgevaren en menselijke risico’s. Ze dragen op meerdere
manieren bij aan de netwerkveiligheid door de systeemintegriteit te
beschermen, met name wanneer het netwerkverkeer wordt
geïsoleerd van de voedingssystemen, die de grootste
elektromagnetische storing genereren. Sommige ontwerpers van
industriële automatiseringssystemen integreren
communicatienetwerken in voedingskasten, zoals aandrijfsystemen
of stroomdistributiekasten. Deze aanpak is niet aan te raden voor
een betrouwbaar systeem op lange termijn, omdat de
elektromagnetische storing uiteindelijk het netwerkverkeer, de
data-integriteit en de werking van het systeem zal beïnvloeden. De
beste netwerkkasten zijn gescheiden van de automatiserings- en
controlesystemen.Verder dienen zij te beschikken over een eigen
UPS-voorziening en glasvezel- en koperpatchsystemen voor de
verbinding met servers op edge- en systeemniveau. Deze dienen
zich in de controleruimte te bevinden, op veilige afstand van de
edge-apparaten.
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Worden communicatienetwerken toch verwerkt in de industriële
besturingskasten, dan dienen speciaal daarvoor opgeleide
elektriciëns de NFPA 70E Standard for Electrical Safety in the
Workplace te volgen. In NFPA 70E 120.5 (7) is het proces voor het
vaststellen van spanningsloosheid beschreven als een bevoegd
persoon met een draagbaar testinstrument (voltmeter), die de
vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt en
iedere fasegeleider of stroomkringonderdeel op spanning test om
het risico op schokken of vlambogen te minimaliseren. Deze
traditionele methode van spanningscontrole sluit menselijke fouten
echter niet uit. Daarom is inmiddels een uitzondering toegevoegd
aan (‘NFPA 70E, 120.5 (7) Exception 1’) om een alternatieve
methode te bieden om spanningsloosheid te bevestigen met behulp
van een nieuwe productcategorie. Dat kan nu ook met de hulp van
AVT’s (Absence of Voltage Testers). Panduit heeft een lijn AVTapparaten ontwikkeld die permanent in een besturingspaneel of
stroomverdeelkast worden geplaatst om te testen op de afwezigheid
van spanning. Deze apparatuur test op zowel AC- als DC-spanning
en detecteert dus ook capacitieve spanningen. Deze AVT-testers zijn
beoordeeld volgens UL1436/SIL3etrouwbare wijze te
automatiseren, zonder hierbij technici bloot te stellen aan
elektrische gevaren.

WILT U MEER WETEN OVER SECURITY EN DE
FYSIEKE NETWERKLAAG IN EEN (EDGE-)
DATACENTER?
De auteurs van dit artikel - Michael Jammal en Marty
Kronz - hebben een whitepaper geschreven over het
goed beschermen van de fysieke netwerklaag in
zowel datacenters als edge- en IoT-omgevingen. Wilt u
daar meer over weten? Ga dan naar https://connectedinfrastructures.info/nl/. Hier kunt u deze whitepaper
gratis downloaden.
Om toegang te krijgen tot de communicatiepoorten (USB of RJ45)
van een ingeschakeld besturingssysteem en om risico’s op
elektrische schokken en vlambogen te beperken, is het raadzaam om
verbinding te maken met het communicatienetwerk via
goedgekeurde verbindingspunten. Zeker als de stroomvoorziening
van een kast actief is en deze tijdens normale werking gesloten is.
Daarom verdient het de voorkeur datatoegangspoorten toe te
voegen in de kastdeuren, zodat personeel toegang heeft tot
communicatie- en voedingsaansluitingen voor bewaking, het
oplossen van problemen en andere taken. Om dit dilemma op te
lossen dienen datatoegangspoorten te worden geplaatst en
geconfigureerd in een passende combinatie van data- en
voedingspoorten. Denk aan een datatoegangspoort met USB- en
RJ45-poorten en GFCI-stroomvoorziening, eventueel met IP65/
IP66-binnendringingsbescherming en voorzien van een
vergrendeling.

Beveiliging op edge-niveau
Fysieke beveiliging moet constant worden onderhouden en
gewaarborgd. Hiervoor moeten ook de telecommunicatienetwerken
worden bewaakt en regelmatig worden gecontroleerd. Een goed
gepland netwerkontwerp is een goed begin, maar er blijven altijd
beveiligingszorgen. Pas daarom een softwareplatform voor
netwerkbewaking toe om netwerkbewerkingen in realtime te
bewaken en 24/7 statusrapportages te verzorgen. Dit is een cruciale
toevoeging aangezien in fabrieken nu eenmaal vaak suboptimale
omstandigheden heersen, waarbij aanvullende netwerkonderdelen,
onbekende toevoegingen en veel externe apparaten worden
verbonden met open poorten of onbewaakte WLAN-kanalen.

Extra toegevoegde apparaten zijn beveiligingsrisico’s die moeten
worden geïdentificeerd, bewaakt en weggehouden van toegang tot
de bandbreedte voor de normale systeemwerking. Monitoringtoepassingen kunnen dergelijke beveiligingsrisico’s direct
identificeren en beperken. Of zij kunnen deze verhelpen door de
relevante poorten te blokkeren en de systeembeheerders te
waarschuwen over de acute dreiging voor het fysieke
communicatienetwerk.

Ict-beveiliging vanaf het fysieke netwerniveau inboiuwen
Het datanetwerk moet worden beschouwd als een integraal
onderdeel van de hele beveiligingsstrategie die begint bij alle
netwerkcomponenten van de fysieke verbindingslaag en doorloopt
in de hele infrastructuur. Integratie van het fysieke netwerk in de
beveiligingsvisie en -strategie van het bedrijf is een essentiële stap
die beheerders en regeltechnici in staat stelt een meerlaags concept
te ontwerpen en te implementeren. Dat dient een
beveiligingsconcept te zijn dat niet beperkt is tot de directe
omgeving van het automatiseringssysteem, een HMI (Human
Machine Interface) of een ander netwerkapparaat.
De implementatie van ICT-beveiliging op het fysieke
netwerkniveau helpt in de toekomst tijd en kosten te besparen door
het reduceren van cyberaanvallen, netwerkstoring, reparaties en
vervanging van hardware.
Om de effectiviteit van ICT-beveiliging te waarborgen zijn
periodieke audits nodig. Daarmee kan worden vastgesteld of de
aangesloten systemen nog steeds vrij zijn van veiligheidslekken en of
er nieuwe kwetsbaarheden zijn ontstaan. Onderdeel van een
dergelijk auditplan vormen tevens de corrigerende
beveiligingsmaatregelen voor noodsituaties. Data vormt steeds vaker
ede basis voor het succes van een bedrijf. Daarom is het van groot
belang dat bij de beveiliging van de ICT-infrastructuur een beroep
wordt gedaan op goed opgeleide infrastructuurontwerpers en zowel
deskundige als gecertificeerde installateurs.

Michael Jammal is Senior Business Development Manager of Industrial
Automation bij Panduit. Marty Kronz is Manager Business Development
bij Panduit.
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Beschikbaarheid aan de edge

Hoe maak je optimale
uptime betaalbaar?
Bedrijfskritische applicaties moeten steeds vaker ook
aan de randen van het netwerk beschikbaar zijn,
dichtbij de gebruiker waar de data worden
gegenereerd, verwerkt en geanalyseerd. Dan is het
geen prettig idee als de beschikbaarheid van die
applicatie en de data op een edgelocatie afhankelijk is
van één enkele server. Twee servers dan maar? Dan
verdubbelen ook de kosten. Wat is het alternatief?

geaccepteerd, ligt echter al ver achter ons. De impact van downtime
is daarvoor te groot geworden. Ook aan de edge.

Het over een netwerk versturen van grote hoeveelheden data –
bijvoorbeeld naar de cloud of een eigen datacenter – kost tijd en
geld. Bij edgecomputing vindt daarom een deel van de
gegevensverwerking plaats aan de ‘randen’ van het netwerk. De
gebruiker op bijvoorbeeld een bijkantoor is dan niet afhankelijk van
de netwerkverbinding met het centrale datacenter of met de cloud.
Met als belangrijkste voordeel een lagere latency.

1. Redundantie inbouwen

Bij grotere aantallen edgelocaties kunnen de kosten echter ook snel
oplopen, zeker als gebruik wordt gemaakt van legacy applicaties die
veel data genereren. Op alle locaties is hard- en software nodig voor
het verwerken, back-uppen en opslaan van al die data. De IT op al
die verspreide locaties vraagt ook om beheer en onderhoud. En als
het om bedrijfskritische applicaties en data gaat, moet alles voor een
optimale uptime ook nog eens redundant worden uitgevoerd.

Storage – met name in de vorm van harde schijven – is de
belangrijkste oorzaak van systeemfouten. Het is dan ook
gebruikelijk om disks redundant uit te voeren en aan te sturen met
(kostbare) RAID-storagecontrollers. Dat bevordert niet alleen de
beschikbaarheid en de performance van de storage, maar voorkomt
ook dataverlies in het geval een schijf crasht.

Scenario’s voor edge-uptime
In het tijdperk van de grote monolitische systemen werd een zekere
mate van downtime, dataverlies en verlies aan productiviteit
misschien nog geaccepteerd. Met back-ups en een procedure voor
recovery werd erger voorkomen. De tijd dat downtime werd

Voor het aanbrengen van redundantie op edgelocaties heeft IT
meerdere opties, met elk een eigen kostenplaatje en voor- en
nadelen. In de whitepaper ‘On-Premises Edge Computing
Infrastructure for the Real World’ zet Scale Computing drie
mogelijke opties uiteen:

Een mogelijkheid is om per edgelocatie te vertrouwen op één
enkele server, maar dan wel met uitsluiting van de meest
voorkomende single points of failure (de SPOF’s). Bijvoorbeeld
door het dubbel uitvoeren van de voedingen en de
netwerkverbindingen. En door het redundant uitvoeren van de
storage.

Een server bevat echter ook componenten die niet zo eenvoudig
redundant zijn uit te voeren, zoals de processor en het moederbord.
Hoe zwaar de server ook is ‘versterkt’, deze componenten blijven
een single point of failure. En als er dan met zo’n monolitische
server iets misgaat, dan zijn alle applicaties die erop draaien
onbereikbaar en moet een IT-expert zo snel mogelijk naar de
getroffen edgelocatie. De beschikbaarheid van data is hiermee dus
niet gegarandeerd.

2. Servers dubbel uitvoeren
Wie alle SPOF’s wil uitsluiten, kan ervoor kiezen om per locatie
niet één maar twee servers in te zetten die volledig met elkaar zijn
gesynchroniseerd. In geval van een storing kan de server die
stand-by staat de taken overnemen. De applicaties die op de
getroffen server staan, blijven dan beschikbaar voor de gebruiker.
Ook is het met deze opstelling mogelijk om de load te verdelen.
Toch is ook deze aanpak niet ideaal. Op de eerste plaats omdat een
verdubbeling van het aantal servers ook minimaal een verdubbeling
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van de kosten met zich meebrengt. De stand-by server staat het
grootste deel van de tijd niets te doen maar verbruikt wel stroom.
En als het met de primaire server misgaat, dan is er alsnog maar één
server beschikbaar. Mirroring van nieuwe of gewijzigde data naar
een tweede server is dan niet mogelijk. Zolang de primaire server in
storing is, is er dus geen sprake van een back-upplan en ligt
permanent dataverlies op de loer.

3. Serverclusters
Maar wat is dan het alternatief voor investeren in twee high-end
servers, waarbij de helft van de capaciteit ‘idle’ draait? Dat is het
plaatsen van drie (of meer) kleinere servers in een cluster en de
compute- en storageload verdelen over die servers.
De manier waarop die load wordt verdeeld, is te vergelijken met de
werking van een Redundant Array of Independent Disks. Een
RAID-systeem zorgt ervoor dat de gegevens binnen een systeem
over meerdere harde schijven worden verdeeld, op meer dan één
schijf worden opgeslagen, of beide. Dit principe kan ook worden
toegepast op schijven die verspreid staan over meerdere servers. Een
kopie biedt dan niet alleen bescherming als een schijf uitvalt, maar
ook als een complete server in het cluster onderuit gaat.
In een opstelling met drie servers bieden twee servers dan
voldoende capaciteit om alle vereiste toepassingen te draaien en
toegang te verlenen tot alle gegevens. De stand-by server hoeft
slechts de taken van één actieve server over te kunnen nemen. Op
die manier wordt altijd twee derde van de totale capaciteit benut.
Bij het gebruik van vier servers (waarvan er één stand-by staat), is
dat drie kwart. En als er een node onderuit gaat, blijft de
bescherming van nieuwe en gewijzigde gegevens gegarandeerd. Er
is dus minder noodzaak om de storing direct te verhelpen.
Onderhoud aan een van de nodes is bovendien zonder downtime
mogelijk.

HC3 van Scale Computing

{

‘De tijd dat downtime
werd geaccepteerd,
ligt al ver achter ons’

Hypergeconvergeerde systemen zoals HC3 Edge van Scale
Computing maken het mogelijk om extra nodes toe te voegen of
nodes te vervangen wanneer daar behoefte aan is, zonder downtime
en herconfiguraties. En maken het dus mogelijk de storage- en
computecapaciteit uit te breiden zonder de aanschaf van high-end
servers.
Scale Computing HC3 Edge is uitermate geschikt voor de
ThinkSystem-servers van Lenovo. De oplossing brengt compute,
storage, memory en network samen in een self-monitoring en
self-healing systeem dat beschikbaarheid van applicaties en de
redundantie van het systeem automatisch regelt. Het beheer van een
servercluster is daarmee net zo eenvoudig als het beheer van een
enkele server, en eenvoudiger dan het beheer van twee servers die
synchroon moeten blijven.

Download de whitepaper ‘On-Premises Edge Computing Infrastructure for the Real World’ hier: https://bit.ly/2HFKCbH
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Controleer uw
bedrijfskritische
applicaties op
security-risico’s

Vraag een
Security Audit
aan:

www.true.nl/secure

BLOG ISPCONNECT

Wat is het toch met public
affairs en onze sector?
De definitie van Public Affairs is het beheren van de relatie met
de stakeholders. Beleidsmakers, bewindspersonen, politici, de EU,
maar ook: de media, de vakbonden, het onderwijs, denktanken,
en allerlei non-profit organisaties die iets met de sector te maken
hebben.
Het is ingewikkeld, het is lastig, het kost geld. Maar het is
ongelofelijk belangrijk. Public Affairs bepaalt onze reputatie, en
dus het vertrouwen dat zulke stakeholders in onze branche
hebben. Het is wat wij als industrie uitstralen en communiceren.
Dus uiteindelijk, voor de ogen van de buitenwacht, waar wij
voor staan, de waarden die wij hoog houden. En die waarden
zijn bepalend voor onze collectieve identiteit.

besproken wordt en wie er aan tafel komt om ervoor te zorgen
dat de juiste mensen de juiste achtergrondinformatie hebben.
Het gaat bijna altijd om kleine succesjes die grote gevolgen
hebben. Dat vraagt om geduldig een netwerk op te bouwen,
weten en aanvoelen waar dingen gebeuren, daar op tijd bij zijn
en dan uitleggen, uitleggen, en nog eens uitleggen.
Bij de grote partijen is het belang van Public affairs al lang
bekend. De grote platforms en techreuzen weten dat je in een
vroeg stadium betrokken moet zijn bij beleid of zorgen die
vanuit de samenleving of belangenclubs uit andere sectoren, via
de politiek tot wetgeving leiden. En dat een paar ton uitgeven
aan Public Affairs later honderden miljoenen verschil kan maken.

Als wij geen goede werkrelatie met de ministeries en de politiek
hebben vertalen maatschappelijke zorgen zich al snel naar
wetgeving die gemaakt wordt zonder dat wij ons geluid hebben
kunnen laten horen. Dat kan gaan om eisen waar wij niet aan
kunnen voldoen, of alleen de allergrootsten omdat compliance
onbetaalbaar wordt.Verplichtingen die ons opgelegd worden
omdat het voor de bühne stoer klinkt, zonder dat onze
gebruikers er baat bij hebben. Iedere hoster, iedere cloud
provider, ieder datacenter heeft er last van als de digitale industrie
bijvoorbeeld eenzijdig wordt neergezet als een paradijs voor
cybercriminelen (en zo worden we maar al te vaak weggezet).

In onze nog jonge sector valt het kwartje langzamer. Sinds wij in
2014 DINL hebben opgericht als een koepelorganisatie van de
digitale sector is het ieder jaar weer lastig om genoeg funding bij
elkaar te brengen om ons werk te kunnen doen. En we zijn echt
geen Amerikaanse lobby die met miljoenen senatoren sponsort
om een agenda erdoor te drukken. We doen het op zijn
Nederlands: sober en pragmatisch, met open vizier en met de
uitgestoken hand om mee te denken over werkbare oplossingen
voor maatschappelijke zorgen, die we serieus nemen. Maar die
boodschap : dat we dan wel moeten zorgen aanwezig te zijn in
het gesprek om onze stem te laten horen is nog niet altijd
duidelijk voor iedereen. Ook dit jaar is het weer een worsteling
om genoeg partijen bij elkaar te halen om door te kunnen gaan
met deze super belangrijke taak.

Daardoor komen er stapje voor stapje maatregelen die de sector
hard kunnen raken. In de afgelopen jaren hebben zijn we een
paar keer ternauwernood ontsnapt aan regelgeving die een aantal
bedrijven of zelfs onze hele sector gewoon de nek had
omgedraaid. Als er weer een plan lag om hosters te dwingen mee
te kijken op de servers van hun klanten bijvoorbeeld. Om
providers aansprakelijk te stellen voor wat hun klanten op hun
servers hebben. Of om verplicht achterdeuren in te bouwen.
Vaak horen we: “dat kan bij ons niet zo snel gebeuren, want we
zijn neutraal”. Maar dat heeft de overheid er nooit van
weerhouden om andere sectoren stevig te reguleren. Denk maar
aan bouw, transport, of finance. Als sector opereerden we tot voor
kort onder de radar maar nu voor iedereen in de samenleving
zichtbaar is geworden wat digitaal betekent zijn wij aan de beurt.
De resultaten van onze PA inspanningen (noem het lobby als je
wilt), zijn niet altijd zichtbaar. En zelden spectaculair. Het gaat
om contacten leggen, weten waar en wanneer welk onderwerp

We moeten als sector hierin echt een stukje volwassenheid gaan
krijgen. Net als bij andere sectoren, is het van levensbelang voor
de hele sector dat de digitale wereld ook een stem heeft bij de
overheid, in de media, bij de politiek, en bij de EU.
De besturen van de verschillende brancheorganisaties in onze
sector zijn met elkaar in gesprek om te zien hoe we dit het beste
op de lange termijn kunnen regelen. Maar in dit stadium kan het
niet zonder gerichte hulp en steun van jullie als bedrijven in de
sector
Ik roep iedereen dan ook op om contact met ons te nemen
(email adres?), om mee te praten, om mee te denken en ook mee
te funden (hoeft echt niet veel te zijn), zodat wij door kunnen
gaan met jullie belangen te beschermen.
Simon Besteman is directeur van ISPConnect

CloudWorks – nr. 5 / 2020

27

FINANCIEEL
IT-budgetten in onzekere en uitdagende tijden:

Kosten optimaliseren
Dat COVID-19 onze wereld op z’n kop heeft gezet – en dat nog steeds
doet – mag duidelijk zijn. Door de pandemie kwam digitalisering in een
stroomversnelling. Voor veel bedrijven werd pijnlijk duidelijk dat ITsystemen, resources en het bijhouden van uitgaven niet klaar waren
voor deze uitbraak. Ze maakten kennis met een nieuwe IT-uitdaging: het
beheren van budgetten in tijden dat uitgaven stijgen. Want digitaliseren
kost geld.

IT-budgetten stonden voor IT-leiders altijd
voorop. Dit jaar werd dat voor velen echter
een punt van zorg. De veranderende
werkomgeving veroorzaakte een nieuwe
druk op de bedrijfscontinuïteit, waardoor
veel programma’s – die voor over een paar
jaar gepland waren – in een
stroomversnelling raakten. Ze zijn namelijk
nu nodig.
Met deze uitdaging wordt dagelijks door
veel IT-leiders geworsteld. Uit ons recente
onderzoek blijkt dat hoewel IT-leiders
geloven dat zij of hun teams in staat zijn om
beslissingen te nemen op het gebied van
IT-budgettering, meer dan twee vijfde
(40%) van de EMEA-afdelingen bang is dat
ze de vaardigheden missen om dit
daadwerkelijk te doen.

{
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Nieuwe prioriteiten betekenen nieuwe
uitdagingen
De komst van COVID-19 veranderde tot
nu toe veel. Normaal betekent een crisis
dat er in IT-budgetten wordt gesneden.
Deze crisis was echter anders. De meeste
bedrijven (76 procent) in de EMEA-regio
verhoogden juist hun uitgaven aan
technologie tijdens de eerste maanden van
de pandemie. Daarnaast veranderen de
plannen rondom bedrijfscontinuïteit
regelmatig om zich aan te kunnen passen
aan de steeds veranderende richtlijnen voor
de terugkeer naar kantoor. 42 procent van
de IT-leiders verwacht dat de budgetten in
de komende 12 maanden verder zullen
stijgen.
Zelfs met grotere budgetten moeten de
IT-teams de zaak draaiende weten te

‘Ons onderzoek toonde aan dat het
vermogen om innovatie te financieren
een van de grootste zorgpunten is ‘
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houden. Er wordt gestreefd naar een digitale
transformatie om de organisatie te evolueren
naar het nieuwe klimaat. Ons onderzoek
toonde aan dat het vermogen om innovatie
te financieren een van de grootste
zorgpunten is die de pandemie met zich
meebrengt (35 procent). Leiders zullen meer
moeten doen met minder, ze zullen
moeilijke beslissingen moeten nemen en
moeten blijven innoveren.
Maar welke stappen kunnen leiders concreet
nemen om de kosten te optimaliseren in
zo’n onzekere en uitdagende tijd?
• Werk samen - IT-leiders moeten
kijken naar het opzetten van een raad voor
cross-functionele kostenbeheer om een

beleid te creëren rondom kosten, gebruik,
beveiliging en cloud-beheer. Experts
kunnen organisaties hierbij ondersteunen.
Zij hebben ervaring op het gebied van
lange-termijnveranderingen rondom
cloud-consumptie.
• Weet wanneer je moet schalen
- Inzicht in wanneer je resources op en af
moet schalen – afhankelijk van het project,
seizoensgebondenheid en andere externe
varianten – kunnen IT-leiders helpen om
kosten te besparen. Het antwoord ligt in de
cloud. Uit ons onderzoek blijkt dat 97
procent van de bedrijfsleiders gelooft dat de
oplossing voor het optimaliseren van kosten
ligt in het gebruik van nieuwe of het
optimaliseren van de bestaande cloud-

infrastructuur. De cloud biedt organisaties
zowel schaalbaarheid als een flexibel
kostenmodel.
• Traceer traffic - Tot slot moeten
leiders de manier van traffic beheer
optimaliseren, zodat ze verspilde uitgaven
kunnen verminderen. Zo hebben we
gewerkt met GoHenry. De prepaid
Visa-betaalpas en app voor 6-18-jarigen, die
geautomatiseerde waarschuwingen voor
ongebruikelijke pieken in gebruik
doorgeeft. Deze kunnen worden
geanalyseerd om inzicht te krijgen in
mogelijke kostenbesparende maatregelen in
de toekomst. Onze samenwerking helpt de
bankdienst niet alleen om de huidige kosten
te optimaliseren, maar geeft ook meer

inzicht in de manier waarop de bank de
kosten van de cloud kan beheren.

Oplossing van het vraagstuk van de
kostenoptimalisering
De huidige tijden schreeuwen om
aanpassingsvermogen in vele vormen.
COVID-19 heeft bestaande uitdagingen van
veel organisaties op het gebied van
kostenoptimalisatie verergerd. IT-leiders
moeten meer doen met minder. Elke
investering moet de directe behoeften van
het bedrijf dienen, maar daarbij niet leiden
tot kostbare gevolgen. Want hoewel dit
onzekere tijden zijn, is er één ding waar
IT-leiders zeker van kunnen zijn: Er is geen
magische geldboom, ze zullen nu de kosten
onder controle moeten krijgen.
CloudWorks – nr. 5 / 2020
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MARKTNIEUWS

Districomm BV neemt compleet
IT-portfolio over van Vakbladen.com

Districomm BV, uitgever van onder meer TBM en ITchannelPRO, heeft
met Vakbladen.com uit Den Haag overeenstemming bereikt over de
overname van haar portfolio IT-bladen, met titels als DatacenterWorks,
Infosecurity Magazine en CloudWorks.

Districomm BV, het grootste en
belangrijkste platform voor IT- en
Telecomprofessionals in het IT-kanaal, biedt
dankzij deze overname het meest complete
IT-portfolio in de markt, zowel in het
IT-kanaal als voor eindgebruikers. De
overgenomen platformen richten zich op
specialisten en dedicated eindgebruikers in
IT en zijn daarmee een waardevolle
aanvulling op ITchannelPRO, dat zich op
IT- en Telecomprofessionals in het
resellerkanaal richt. De overgenomen
platformen zijn : DatacenterWorks,
Cloudworks, Infosecuritymagazine
(Nederland en België), AppWorks en
Business & IT.
Special interest IT-platformen die stuk voor
stuk een sterke verspreiding kennen via de
website, nieuwsbrieven, social media en
print. Daarnaast worden onderzoeken en
events georganiseerd, waaronder De
Nationale CyberSecurity Monitor, de
Dutch Data Center Index, UPS Day en het
SD-Wan Event & Survey. Samen met haar
bestaande titel Telecommagazine.nl bestrijkt
Districomm BV nu het volledige IT- en
Telecomveld in de Nederlandse markt.
Binnen Districomm vallen deze
eindgebruikers-platformen onder IT PRO.
De activiteiten gericht op het resellerkanaal
vallen onder ITchannelPRO. Jos Raaphorst
(marketing en sales) en Robbert Hoeffnagel
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(redactie en events) blijven ook na de
overname actief voor de overgenomen
platformen.

Unieke positie in IT en Telecom
Joost Heessels, mede-directeur en uitgever
van Districomm BV: “We zijn erg blij met
deze toevoeging aan ons portfolio. We zijn
er in korte tijd in geslaagd een unieke
propositie neer te zetten in de markt. Deze
overname past bij de groeistrategie die Eric
Luteijn en ik hebben voor 2020/2021.”
Ook mede-directeur en uitgever Eric
Luteijn, is enthousiast over de overname:
“We waren al goed bekend met de
verschillende segmenten en kennen alle
belangrijke spelers in de markt, en dankzij
deze overname zijn we nu echt een
volwaardig platform voor de IT-professional
en een optimale business generator voor de
leveranciers en distributeurs in de markt.”

Over Districomm BV
Districomm BV heeft zich in korte tijd
ontwikkeld tot het grootste en belangrijkste
platform voor IT- en Telecomprofessionals
in het IT-kanaal als aanbieder van relevante
media en platforms voor IT en Telecom
professionals in het IT-kanaal en specialisten
bij eindgebruikers. Met onze merken
bereiken we dagelijks ruim 30.000
professionals, via onder andere onze
magazines, websites, social mediakanalen en

events. Dit op basis van een krachtige
channel database die voortdurend wordt
verrijkt en een basis biedt voor succesvolle
leadgeneratie voor onze klanten. Online
marketing is leidend, maar traditionele
media als print en events blijven
onverminderd onderdeel van succesvolle
zichtbaarheid bij de eindgebruiker.
Het merkenportfolio van Districomm
bestaat uit ITchannelPRO, TBM, Connexie,
Connexie België, Telecom Inspirience
Awards, Expeditie ICT en maandelijkse
executive Summits voor het resellerkanaal.
Voor end-users biedt Districomm media
met een scherpe focus als Telecommagazine
en nu dus ook DatacenterWorks,
Cloudworks, Infosecuritymagazine
(Nederland en België), AppWorks en
Business & IT.
Daarnaast biedt Districomm vanuit haar
unieke kennis van de markt en haar
platformen, Marketing as a Service (MaaS)
met een specialisme in Telecom en ICT.
Met MaaS biedt Districomm haar
leveranciers ondersteuning en advies bij hun
PR en marketingstrategie.Van
contentcreatie tot aan distributie
gebruikmakend van de grootste
geprofileerde eigen database van het
channel.

BLOG BTG

Indoor-connectiviteit
in de zorg van
cruciaal belang
Tijdens een kennissessie met meerdere zorgorganisaties
heeft de Branchevereniging voor ICT/Telecom BTG zich
nadrukkelijk geprofileerd als dé partij die zich inzet voor
een meer professionele indoor-connectiviteit in de zorg.
Er werd gesproken over de toekomst van indoor-coverage
en hoe zorginstellingen daar het beste op in kunnen spelen.
BTG gaat zorginstellingen rondom dit onderwerp ook
vertegenwoordigen richting het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.

Toekomstige technologieën
In de sessie ging het onder meer over de technische roadmap
van indoorcoverage in de zorgsector en de investeringen die
nodig zijn. Ook in de zorg wordt namelijk steeds meer gebruik
gemaakt van mobiele devices. Dit vereist dus een goede
indoor-dekking. Hetzelfde geldt voor het C2000-signaal. Ook

{

‘We willen meer
duidelijkheid over de
tijdlijn met betrekking
tot de uitfasering van de
huidige technologieën’

Vervolgstappen
BTG zet de komende tijd meerdere vervolgstappen. Het wil
ondermeer een gesprekspartner zijn voor zorginstellingen als
het gaat om oplossingen ten behoeve van indoor-dekking.
BTG richt daarom een peergroup op specifiek voor de zorg
en BTG-directeur Petra Claessen gaat met partijen uit de
zorg meer inhoud geven aan de discussie die we nu hebben
opgestart. Met onze Serviceorganisatie TGG gaan we in
co-creatie en hechte samenwerking met solution partners
producten en diensten ontwikkelen om onze leden op dit vlak
te ondersteunen. Samen gaan we marktimperfecties oplossen.
BTG is een vaste partner aan tafel bij het Ministerie van EZK
om onder andere te discussiëren over de huidige technologieën.
We willen ook meer duidelijkheid over die tijdlijn met
betrekking tot de uitfasering van de huidige technologieën.
Als BTG zullen we in sommige gevallen vragen om uitstel.
Gefundeerd en onderbouwd zullen we dit bij EZK aan de orde
stellen - namens de zorgsector in dit geval met betrekking tot
indoor-dekking. We gaan zorgorganisaties dus ook nadrukkelijk
vertegenwoordigen in Den Haag. Belangenbehartiging voor
bestaande technologieën en innovaties staan ook hoog op onze
agenda. De Peergroup BTG & Gezondheidzorg komt er zo
snel mogelijk aan

hiervoor is goede indoor-dekking een vereiste. Daarnaast wordt
vaak nog een ander signaal naar het antennesysteem (DAS)
gestuurd, bijvoorbeeld het portofonie-signaal.”
Juist omdat projecten lang duren, is het goed om op de hoogte
te zijn van ontwikkelingen van vandaag en morgen, zoals 5G en
6G en Wifi 6 en 7. Ook is het belangrijk om kennis te hebben
over het toekomstig uitfaseren van bestaande technologieën,
zoals 2G, 3G, 4G en C2000. Tijdens de sessie werd daarom een
roadmap tot 2037 geschetst. Die roadmap is erg belangrijk om
tot de juiste investeringen te komen.
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