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Fruittelers gebruiken drones om hun gewassen te inspecteren

Data en AI in de landbouw

De ambities van VolkerWessels Telecom

Is data in de cloud wel veilig?

Connectiviteit en security gaan
hand in hand

Informatie in de cloud beveiligen
doe je

En verder
Interxion legt uit hoe zij warmte uit het datacenter gebruiken om bedrijven te verwarmen | Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen
op het gebied van cloud in 2021? Bezoek ook de website | www. cloudworks.nu
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Cloud talk

De cloud op zijn retour?
Zeker niet!
Zelf schrijf ik al meer dan 13 jaar over ‘de cloud’. En
terugkijkend op die jaren hebben de berichten over de cloud
ook een soort transformatie ondergaan, net als veel bedrijven.
In het begin ging het vooral over de service providers die
zochten naar een aantrekkelijke businesscase. Later verschoof de
aandacht meer naar de voor- en nadelen van het overstappen
naar de cloud. En nu veel organisaties al een deel van hun
activiteiten in de cloud hebben draaien, gaat het vooral om de
beveiliging van de applicaties en data en over cloudoptimalisatie.
Soms zie je ook al weer terugtrekkende bewegingen van de
cloud naar on-premise. Is de cloud daarmee op zijn retour?
Zeker niet!

In deze editie van CloudWorks is er ook aandacht voor de
infrastructuur en cloudbeveiliging. Verder schrijven we over hoe
je de cloud kunt inzetten in de strijd met ransomware. Tot slot
blikken we alvast vooruit op het Mobile World Congress 2022.
Laten we hopen dat dat eindelijk weer eens een beurs wordt
zonder al te veel coronabeperkingen.
Namens de hele redactie fijne feestdagen!
Edwin Feldmann
Lead Editor CloudWorks

De cloud biedt nog zoveel kansen en mogelijkheden om
bedrijfsprocessen te versnellen of efficiënter te maken. Neem als
voorbeeld SD-WAN, Microsoft 365 en alle streamingdiensten
die er tegenwoordig zijn.
De basis voor het bestaan van dergelijke diensten is natuurlijk
goede fysieke telecominfrastructuur en dat is iets waar Nederland
in uitblinkt, getuige onder meer de vestiging van datacenters van
de drie grootste cloudaanbieders in dit land.

Colofon
In CloudWorks staat innovatie centraal.
Met traditionele ICT-omgevingen is
het steeds moeilijker om de business
goed te ondersteunen. Innovatieve
oplossingen op het gebied van
bijvoorbeeld cloud computing, mobility,
Big Data, software defined datacenters
en open source kunnen echter helpen
om de IT-omgeving ingrijpend te
moderniseren en klaar te maken voor
de toekomst. Abonnementen kunnen
iedere maand ingaan en worden jaarlijks
automatisch verlengd. Opzeggingen,
uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk
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abonnementsperiode in ons bezit te zijn.
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HELP

KLANTEN hun

ONTAP File Shares
te beschermen

tegen Ransomware aanvallen
Endpoint bescherming is niet genoeg.
Specifieke File Share bescherming
is echt nodig!

Ransomware is een groot probleem en bijna iedere 11 seconden vindt er een
aanval plaats. Naast de kosten van het losgeld, hebben bedrijven last van het kwijtraken van business en omzet door downtime, negatieve persuitingen en reputatieschade, klanten die weg gaan en de kosten voor het terugzetten van hun data.

CryptoSpike van ProLion is een pro-actieve Ransomware bescherming en
geeft Access Transparency voor ONTAP file shares om ransomware aanvallen te voorkomen.
Meer weten? Ga naar www.prolion.com/cryptospike
Wil je als Reseller
CryptoSpike toevoegen aan
je portfolio, ga dan naar
https://prolion.com/partners
en registreer je als partner!
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Interxion voorziet
bedrijventerreinen van restwarmte
Datacenterbedrijf Interxion experimenteert met het
hergebruik van restwarmte uit het datacenter, samen
met Polderwarmte. Wat zijn de belangrijkste punten
om een restwarmte-project te laten slagen?

12

inhoud
En verder
08		

VolkerWessels Telecom wordt
steeds meer een softwaregedreven
telecombedrijf

10		

De slimme landbouw
Fruittelers zijn proberen de landbouw
duurzamer te maken om water en
plantenvoeding uit te sparen. Dit doen
ze onder meer met behulp van drones
en kunstmatige intelligentie. Peren
kunnen bijvoorbeeld automatisch geteld
worden als ze nog aan de boom hangen.
‘Op beelden van bomen leerden we het
algoritme hoe een peer eruitziet en hoe
hij bomen van elkaar kan onderscheiden,
zodat hij alleen de peren telt in die ene
boom waar hij langs rijdt.’ Lees het
verhaal van Aurea Imaging en dataanalisten van SAS.

14		 Data veilig opslaan in de cloud, kan dat?
		Ransomware-incidenten en dataverlies
zijn aan de orde van de dag. Welke stappen
moet je ondernemen om je data veilig in
de cloud op te slaan? We nemen het door
met een deskundige van Arcserve.

Terugblik op het cloudjaar 2021
Het thuiswerken en de verdere digitalisering zijn een
sterke impuls geweest voor het gebruik van
clouddiensten. Wat zijn enkele hoogtepunten van het
afgelopen jaar? En welke cloudtrends kunnen we in
2022 verwachten?

www.cloudworks.nu
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Interxion voorziet bedrijventerreinen van restwarmte

‘We gaan veel leren van
het Polderwarmte-project’
Het op grote schaal hergebruiken van restwarmte uit datacenters wordt eindelijk
realiteit. Meerdere datacenterbedrijven hebben recent plannen aangekondigd
voor het gebruik van restwarmte. “Toch komt er heel veel kijken bij de uitvoering
ervan”, weet Koenraad Zirkzee, Director Operations bij Interxion. Wat maakt
warmte-uitwisseling tot een succes?

Interxion, onderdeel van Digital Realty, is het eerste
datacenterbedrijf in Nederland dat op grote schaal restwarmte gaat
leveren aan bedrijventerreinen in de Randstad. Hiervoor
ondertekende Interxion in oktober 2021 een overeenkomst met
Polderwarmte. Dit warmtebedrijf gaat de restwarmte van het
AMS5-datacenter van Interxion opslaan in een warmtenet dat is
bedoeld voor de bedrijventerreinen RichPort en Starpark in
Schiphol-Rijk. Naar verwachting worden de eerste bedrijven
binnen twee jaar aangesloten op het warmtenet.

Veel voordelen
De samenwerking tussen Interxion en Polderwarmte biedt aan alle
betrokken partijen voordelen. Zo is de warmte die Interxion levert
aan het warmtenet in de basis voortgekomen uit een datacenter dat
met honderd procent groene stroom wordt gevoed. Daardoor
maken de klanten van Polderwarmte de overstap van fossiele
energie naar groene energie, en besparen ze samen tot maximaal
4200 ton CO2 per jaar. Ook gaat voor de klanten van
Polderwarmte de gasrekening flink omlaag. De samenwerkende
partijen verwachten dat de gasafname uiteindelijk met 2,5 miljoen
m3 per jaar daalt. “Door de stijgende gasprijzen wordt de
businesscase voor warmtenetten alleen maar beter”, aldus Jelle
Brouwer, Energy Efficiency Officer bij Interxion. Interxion bespaart
volgens Zirkzee op de stroomkosten. “De retourtemperatuur van
ons koelwater ligt normaal gesproken tussen de 25 en 30 C°. De
temperatuur van het water dat wij weer terugkrijgen van
Polderwarmte voor de koeling in het datacenter kan teruglopen tot
17 C°. Dat betekent dat we slechts marginaal hoeven bij te koelen,
en zo besparen op onze stroomkosten.”

Veel uitdagingen
Hergebruik van restwarmte is een onderwerp waar in de
datacenterwereld al jaren over wordt gesproken. “En er zijn ook al
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veel ambitieuze projecten aangekondigd”, constateert Zirkzee. “De
uitvoering blijkt in de praktijk dan toch even wat ingewikkelder
dan men zich vooraf had voorgesteld.”
Volgens Zirkzee spelen er bij dergelijke projecten zowel technische
als organisatorische uitdagingen. Zo is niet ieder type koeling
geschikt voor warmte-uitwisseling. “Zie bij luchtkoeling de warmte maar eens in een leidingnet te krijgen voor afgifte bij de
buurman. Dat vereist complexe technieken. Wij hebben het geluk
dat we altijd al hebben gekozen voor waterkoeling. Met koelwater
als medium is warmte eenvoudiger te transporteren.”
Ook vergunningstrajecten kunnen complex zijn. Zirkzee: “Neem de
warmtepomp waarmee Polderwarmte de restwarmte hoogwaardiger
maakt. Die moet om praktische redenen in een compact gebouw op
ons terrein komen te staan. Maar als je de bouwvergunning voor die
huisvesting niet voor elkaar krijgt, dan kan het warmteproject daar
al op sneuvelen. Zo simpel kan falen zijn.”

Niet vrijblijvend
Toch zullen meer datacenters met de uitwisseling van restwarmte
aande slag moeten, ondanks alle uitdagingen. Bij de bouw van een
nieuw datacenter is het in de meeste gevallen zelfs een eis dat de
faciliteit restwarmte kan leveren. “Dat moet je meenemen in het
ontwerp”, aldus Zirkzee. “Je moet laten zien waar via een
warmtewisselaar de uitkoppeling kan gaan plaatsvinden.”
Zoeken naar manieren om warmte te hergebruiken, is ook een van
de vijf pijlers van het Climate Neutral Data Centre Pact. De huidige
ondertekenaars van het Pact representeren negentig procent van de
datacenter- en cloudindustrie in Europa. Samen zetten ze de lijnen
uit richting het uiteindelijke doel: een klimaatneutrale Europese
cloud- en datacenterindustrie in 2030.

3 uitgangspunten
“Wij hebben nu goed in beeld hoe het ontwerp voor het
uitwisselen van restwarmte eruit moet zien”, stelt Zirkzee. Om een
warmteproject te laten slagen, is het volgens Zirkzee en Brouwer
belangrijk om in ieder geval de volgende uitgangspunten te
hanteren:

1. Focus op je eigen expertise
“Alles wat er onder ons eigen dak moet gebeuren, doen we altijd
zelf ”, benadrukt Zirkzee. En dat is voor de aansluiting op een
warmtenet nog aardig wat. Brouwer schetst de benodigde
componenten op hoofdlijnen: “In het geval van AMS5 geven vier
wisselaars de warmte zo snel mogelijk af aan een tussenring die het
warme water verplaatst van ons dak naar de warmtepomp van
Polderwarmte.”
“Die wisselaars plaatsen we zo dicht mogelijk bij onze eigen
apparatuur, zodat we ons watercircuit zo kort mogelijk houden en
de waterdruk onder controle blijft”, vervolgt Brouwer.
Daarnaast plaatst Interxion onder meer extra temperatuurmeters,
flowmeters, sensoren die inzicht bieden in de levering, een klep die
dicht wordt gezet als er vanuit het warmtebedrijf geen vraag is en
een flens aan de buitenkant van het datacenter waar het
warmtebedrijf inkoppelt.
“Alles wat er buiten het datacenter gebeurt, is een ingewikkeld
domein dat niet binnen ons expertisegebied valt”, stelt Zirkzee.
Waaar dat nodig is, schakelt Interxion daar de expertise van
adviseurs in. Dat gebeurt bijvoorbeeld voor vergunningstrajecten.
“Zo werd de instemming voor de huisvesting van de warmtepomp
bij ons AMS5 datacenter afgegeven nadat Polderwarmte de
omgevingsdienst duidelijk had gemaakt welk doel ermee is
gediend.”

2. Werk aan een businesscase

{

Een warmteproject
kan sneuvelen op een
vergunningaanvraag

Zoals voor de meeste projecten moet er ook voor een
warmteproject een businesscase zijn, zo waarschuwt Zirkzee. “Het
gaat niet lukken zonder een partij zoals Polderwarmte die zegt: ‘Ik
heb buren die concreet geïnteresseerd zijn in de restwarmte, en ik
ga jullie bij elkaar brengen.”
Het is volgens Zirkzee ook belangrijk dat die afnemers zich
letterlijk om de hoek bevinden. “Een warmtenetwerk met te lange
afstanden is lastig te realiseren en beheren. Kijk dichter bij ‘huis’ dan
je in eerste instantie geneigd bent.”

3. Ga niet meteen hyperscalen
“En focus juist eerst op de iets kleinere datacenters die zich dichter
bij de afnemers bevinden”, adviseert Brouwer. “Kies niet meteen
voor het grootste of nieuwste datacenter.”
“Zo is AMS5 één van onze kleinere datacenters, waardoor het
warmteproject dat we samen met Polderwarmte doen voor ons is te
behappen”, illustreert Zirkzee. “Van dat project gaan wij heel veel
leren, en die kennis kunnen we weer toepassen op de datacenters
die misschien iets minder gunstig liggen, of een complexer
koelsysteem hebben.
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Connectiviteit
VolkerWessels Telecom toont digitale transformatie tijdens Mobile World Congress

Connectiviteit is steeds
meer softwaregedreven
Het oer-Hollandse bouwbedrijf VolkerWessels Telecom is aan het digitaliseren en
ontpopt zich steeds meer als een softwaregedreven aannemingsbedrijf. Het doel is
streven naar ‘total connectivity’, oftewel optimale connectiviteit tot op de laatste
vierkante centimeter. De grootste technische uitdagingen zijn het exploderend
dataverbruik en het mobiele bereik in goed geïsoleerde gebouwen.

CloudWorks ging in gesprek met Jos Geerts, manager inkoop,
logistiek en innovatie bij VolkerWessels Telecom, over de
aanwezigheid van VolkerWessels Telecom op het Netherlands
Pavilion tijdens het afgelopen Mobile World Congress in Barcelona.
“Tot 2019 waren wij vaak als bezoeker op het MWC, maar sinds de
editie vorig jaar, die uiteraard niet doorging, zijn wij ook als
exposant aanwezig zodat we nadrukkelijker kunnen laten zien dat
we als arbeidsgedreven aannemer de transitie doormaken naar een
softwaregedreven aannemer”, legt Geerts uit.
VolkerWessels is een Nederlands concern dat - met 16.000
medewerkers - actief is op vele gebieden.Van bouw & vastgoed tot
civiele techniek en van spoor- en wegenbouw tot energie, telecom
en offshore. Ondernemingen binnen het concern ontwikkelen,
ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren.
VolkerWessels Telecom is de telecomtak van het concern en
verzorgt het gehele traject rond de aanleg van hoogwaardige digitale
infrastructuur.Van analyse en ontwerp tot bouw, installatie,
onderhoud en beheer.

Nieuwe rol achter de voordeur
“VolkerWessels Telecom is van oudsher zeer sterk aanwezig in de
fysieke connectiviteitslaag”, vertelt Geerts. “We richten ons nu al op
de tijd ná de grote bouwperiode in 2025/2030. Daarbij stellen we
ons de vraag : Welke functie kunnen wij invullen achter de
voordeur.Vooral als je bedenkt dat de klant de breedbandervaring
- dankzij de enorme verglazing in Nederland – nu minder
terugvindt in de prestatie van hun eigen producten. Er zit hier een
duidelijke onbalans waarbij VolkerWessels Telecom juist met haar
nieuwe dienstenpakket een rol kan vervullen in het verkrijgen van
een betere balans.”
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“VolkerWessels Telecom ziet dat de vraag naar wifi-optimalisatie
steeds groter wordt in een samenleving die steeds meer
digitaliseert”, zo gaat Jos Geerts verder. “Ons uitgangspunt is altijd
dat als we een nieuwe dienst aanbieden, dat we dat landelijk doen.
Veilig werken is daarbij ook van groot belang. De security op
kantoor kan je prima geregeld hebben, maar hoe zit het thuis?”
Logisch dan ook dat VolkerWessels als concern naast de digitale
strategie ook de security als strategisch speerpunt inzet. “De wens
van telecombedrijven was om in een heel groot tempo over te
schakelen van koper naar glasvezel. Dat is fantastisch verlopen.
Hierbij opereren we consequent vanuit drie pijlers: ontwerpen,
plannen en beheren. Ook willen we graag laten zien dat we
duurzaam bezig zijn. Immers communicatie gaat niet alleen over
wat je zegt, maar ook wat je doet.”

{

Een antenne-installatie
aanleggen gebeurt
binnenkort via de laptop
van de klant

{

De vraag naar wifioptimalisatie wordt
steeds groter

Portfoliobedrijven
Digitalisering loopt als een rode draad door VolkerWessels Telecom.
“We anticiperen hierop met diverse dochterondernemingen. We
noemen dat onze portfoliobedrijven.” Recognize is daar een mooi
voorbeeld van. Recognize werkt - geheel volgens onze ‘client
centric strategy’ - nauw samen met de klanten om creatieve en
innovatieve B2B software-oplossingen op maat te ontwikkelen, legt
Geerts uit. Daarbij maakt Recognize gebruik van de nieuwste
technologische ontwikkelingen zoals IoT, asset management,
machine learning, GIS-data of augmented- en virtual reality. “Je ziet
hierbij heel goed de ontwikkeling van capaciteitgedreven vragen
naar een kennisgedreven vragen. Nu gaat misschien nog een
monteur van ons naar boven om een antenne-installatie aan te
leggen, binnenkort wordt het proces vanaf de laptop van de klant
begeleid.”

Zichtbaar op het MWC
De deelname aan het Mobile World Congress is voor VolkerWessels
dan ook meer dan een oriëntatietocht zoals in het verleden het
geval was. “We zijn nu aan het finetunen met welke OSI-laag we
ons willen presenteren. Altijd vanuit de klant gerekend. Het mooie
is dat we in deze speciale MWC-editie weer bevestigd werden in
onze opvatting dat telecom als basis de grote verbindende factor is
in de hedendaagse wereld.”VolkerWessels Telecom wil dan ook
– met alle voorbehouden rondom Covid19 – in 2022 weer
aanwezig zijn tijdens het MWC in Barcelona. “Sterker nog, onze
intentie is om meerjarig te gaan samen werken met het NLMWC.
Dat past naadloos in onze strategie om steeds meer zichtbaar te zijn
op het wereldtoneel”, besluit Geerts.
Door Jos Raaphorst
CloudWorks – nr. 4 / 2021
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Innovatie
SAS maakt de landbouw duurzamer en slimmer met technologie

Aurea Imaging monitort groeiproces
van gewassen met computer vision
In de transitie naar een duurzame landbouw is het
belangrijk om minder gewasbeschermingsmiddelen
te gebruiken. Dat kan door eerder en gerichter in te
grijpen op het moment dat een ziekte of plaag zich
aandient. Het is dan wel zaak een ziekte zo snel
mogelijk te herkennen. Daar kan image recognition –
ofwel automatische beeldherkenning – bij helpen. Zie
daar het idee achter Aurea’s Crop Intelligence en de
samenwerking die deze start-up zocht met SAS.

verschillende omstandigheden groeien. De ene kant van het perceel
ligt misschien iets lager waardoor het vochtiger is. Bomen aan de
zuidkant krijgen meer zon dan bomen aan de noordkant. Op basis
van zijn ervaring weet de boer hoe hij voeding, water en
gewasbescherming op deze verschillen moet afstemmen, maar dan
praat je nog over duizenden bomen die iets meer of minder van het
een of het ander krijgen. Als je écht wilt optimaliseren, zul je tot op
boomniveau het gebruik van gewasbescherming, water en voeding
moeten afstemmen.”

Tot op boomniveau groei van fruit monitoren
De landbouw staat voor een forse uitdaging om duurzamer te
worden. In de media gaat veel aandacht uit naar veehouderij, maar
ook de akkerbouw en tuinbouw zullen hun steentje moeten
bijdragen. Aurea Imaging levert technologie waarmee veredelaars,
akkerbouwers en tuinbouwbedrijven slimmer kunnen werken.

Minder pesticiden gebruiken
Eén van die oplossingen richt zich op fruittelers. Zij hebben grote
boomgaarden in beheer, waar ze regelmatig met hun tractor
tussendoor rijden. Uiteraard kijkt een boer dan goed om zich heen,
maar het menselijk oog kan lang niet zoveel waarnemen als een
camera met een getraind beeldherkenningsalgoritme, zo dacht Bert
Rijk, CEO van Aurea Imaging. “Een gemiddelde boomgaard telt
15000 bomen. Die krijgen allemaal evenveel voeding, evenveel
water en evenveel gewasbescherming toegediend. Terwijl ze in

Tot voor kort werkte Aurea Imaging voornamelijk met sensoren in
de grond die de bodemgesteldheid meten en met drones die
luchtopnames maken. “Voor de volgende generatie van onze Crop
Intelligence hebben we nog meer en gedetailleerdere data nodig.
Drones vliegen nu enkele keren per jaar over een boomgaard, maar
door sensoren op tractoren te monteren kunnen fruittelers wel 30
keer per jaar data verzamelen. Die data is ook nog eens veel
gedetailleerder, wat analyse op boom- en bladniveau mogelijk
maakt.”
Aurea Imaging zocht hiervoor de samenwerking met SAS D[N]A
lab, het open innovatieplatform en ecosysteem voor bedrijven,
start-ups en scale-ups die maatschappelijk relevante innovaties
ontwikkelen. Daniël Kuiper is cloud architect bij SAS. Hij vertelt:
“Op alles wat aan verandering onderhevig is, kun je analyses
loslaten. Met de mogelijkheden die IoT biedt, kun je data
verzamelen en met onze analytics software kun je die data direct
analyseren en de juiste keuzes maken.”
Aurea Imaging zet nu haar eigen deep learning tools voor drones in
om ook sensordata van tractoren te kunnen gebruiken. Hierdoor
kan Aurea Imaging veel meer en gedetailleerdere data verzamelen
en in real-time verwerken en daar vervolgens ook op sturen. “SAS
maakt het mogelijk om onze deep learning algoritmes makkelijker
in te zetten op ‘edge devices’, dus bijvoorbeeld aan boord van een
tractor”, aldus Bert Rijk.

Edge computing
Het team ging aan de slag met een proefopstelling: een military
grade GPS-tracker op het dak van een auto, een hoge resolutie
camera achter het raam en een kleine computer – een zogenaamd
edge device – op de middenconsole waar de analytics software van
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{

Een auto kan je simpel
ombouwen tot een slimme
perentelmachine-Fruittelers
hebben straks 90 procent minder
bestrijdingsmiddelen nodig

SAS op draait. “Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de beelden
naar de cloud te sturen en daar de analyse te doen, maar veel boeren
wonen in landelijk gebied waar nog geen 4G-dekking is, vertelt Rik
de Ruiter, data scientist bij SAS. “Bovendien wordt het best een
kostbare aangelegenheid om zoveel videobeelden te uploaden naar
de cloud. Wij kiezen daarom voor edge computing. De resultaten
van de analyse sturen we wel naar de cloud, maar dat zijn veel
kleinere bestanden.”
Het team slaagde erin om met het edge device volautomatisch per
boom het aantal peren te tellen. Het doel is om uiteindelijk de
volledige groeicyclus vast te leggen door in het voorjaar de bloesem
in kaart te brengen en vervolgens de hoeveelheid en groei van de
vruchten te monitoren. Kuiper: “We zijn eenvoudig begonnen in
een perenboomgaard: op beelden van bomen leerden we het
algoritme hoe een peer eruitziet en hoe hij bomen van elkaar kan
onderscheiden, zodat hij alleen de peren telt in die ene boom waar
hij langs rijdt. Je wilt immers niet dat er dubbeltellingen ontstaan.
Het aantal peren per boom wordt doorgestuurd naar het Aureaplatform in de cloud. Daar worden de resultaten verwerkt in
dashboards die boeren straks kunnen gebruiken om op boomniveau
bij te sturen.”

Een telmachine die wordt geüpgraded naar een slim
monitoringplatform dat bomen op individueel niveau in kaart
brengt gedurende alle fases in de groeicyclus. “We zijn nog maar net
begonnen, maar we krijgen nu al zoveel informatie. We kunnen
bijvoorbeeld een makkelijk waar te nemen ziekte als meeldauw
herkennen”, aldus Bert Rijk. “Als we straks ook aan de slag gaan
met infrarood camera’s krijgen we nog veel meer informatie. We
verwachten dat fruittelers straks voor bepaalde toepassingen met 90
procent minder bestrijdingsmiddelen toe kunnen. Maar minstens zo
belangrijk is een hogere opbrengst en gelijkmatige groei met
minder arbeid.”

Sneller leren, sneller ingrijpen
Omdat je veel dingen slechts één keer per jaar kunt meten, gaat
Aurea Imaging computer vision inzetten op het noordelijk en het
zuidelijk halfrond. “Dan hebben we twee groeiseizoenen die we
kunnen gebruiken om ons algoritme te verbeteren. Dit betekent dat
we nieuwe inzichten sneller kunnen toepassen”, zegt Rijk. En daar
is grote behoefte aan, want fruittelers zijn klaar voor de digitale
transitie die bijdraagt aan een beter milieu, duurzaamheid en
winstgevendheid van de fruitteelt wereldwijd!

Begin eenvoudig en breidt later uit
De pilot liet zien dat je met weinig inspanning een auto – en dus
ook een tractor – kunt ombouwen tot een slimme perentelmachine.

Van de redactie
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Jaaroverzicht
Een terugblik op de cloudontwikkelingen van 2021

Corornapandemie benadrukt het
belang van connectiviteit
Voor veel organisaties is de overgang naar de cloud een terugkerend
onderwerp tijdens de wekelijkse Zoom- of Teams-vergadering.

Veel bedrijven hebben hun businessmodel gebouwd op de
cloudinfrastructuur van de grote aanbieders AWS, Microsoft, Google
en IBM. Ook steeds meer kleine traditionele bedrijven gebruiken
voor hun bedrijfsprocessen de cloud, maar kampen vaak met een
tekort aan kennis en expertise. De kleine bedrijven hebben moeite
om -naast het herstellen van de coronapandemie- up-to-date te
blijven op het vlak van technologie, bleek onlangs uit een
onderzoek van cloudprovider Digital Ocean. Vooral
samenwerkingen tussen cloudleveranciers en (managed) IT-service
providers levert een ruim aanbod aan clouddiensten op. Allemaal
proberen ze bedrijven te helpen met de digitale transformatie.

SASE en SD-WAN
Naarmate meer bedrijfsprocessen in de cloud draaien, neemt ook
het belang van de beschikbaarheid en veiligheid van data toe.
Daardoor evolueert de security van netwerken en clouddiensten tot
een heel nieuwe tak van sport, namelijk SASE, oftewel
secure access service edge. Een term die door Gartner is bedacht.
En door de verdere digitalisering zit ook SD-WAN in een
groeispurt, zoals eerder dit jaar uit onze expertsessie over SD-WAN
naar voren kwam. Die groei is nog eens extra gestimuleerd door de
coronamaatregelen en het thuiswerken. De belangrijkste redenen
om in SD-WAN te investeren zijn een toename van het

Credits: Meta (Facebook)

Het Facebook-datacenter in het Deense Odens.
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thuiswerken, de groei van het dataverkeer en het verbeteren van de
veiligheid van systemen en data, bevestigen de onderzoeksresultaten
van bureau Pb7.Van de respondenten zegt 31 procent SD-WAN in
te voeren voor een betere veiligheid. Alles kan immers op afstand
worden beheerd en gecontroleerd. Naast de beveiliging ligt de focus
bij IT-investeringen in eerste instantie bij beschikbaarheid en
beheersbaarheid.
Met SD-WAN willen organisaties hun beveiliging verbeteren, maar
ook iedere gebruiker dezelfde ervaring bieden, ongeacht hun
locatie/apparaat. SD-WAN biedt de mogelijkheid om dat te
realiseren zonder al te veel investeringen want het is een
technologie die bovenop bestaande WAN-netwerken
geïmplementeerd kan worden.
Hoewel de bekendheid met SD-WAN nog niet zo groot is, zijn
veel partijen wel zich erin aan het verdiepen. De verwachting is
daarom dat SD-WAN de komende twee jaar snel zal gaan groeien,
verwacht onderzoeker Peter Vermeulen van bureau Pb7.

Het draait om connectiviteit
Het afgelopen jaar hebben zich ook diverse overnames in de
cloudmarkt voorgedaan. Vooral in de datacenterbranche zijn
acquisities aan de orde van de dag. Een opvallende overname is die
van twee datacenters op de High Tech Campus in Eindhoven die in
handen van een Singaporese investeerder zijn gekomen.Verder is
Microsoft begonnen met de bouw van een nieuw datacenter in de
Noord-Hollandse gemeente Hollands-Kroon. En Meta, het
moederbedrijf van Facebook, wil in Zeewolde een megadatacenter
bouwen.
En om alle connectiviteit goed te laten verlopen, heeft ook
internetknooppunt AMS-IX dit jaar enkele nieuwe PoP-locaties in
gebruik genomen, waaronder in Rotterdam en Naaldwijk.
Maar het is niet alleen een goednieuwsshow bij cloudpartijen. Zo
klinkt er geregeld kritiek op de grote techbedrijven in Nederland,
omdat ze met hun datacenters veel ruimte innemen en grote
hoeveelheden stroom en water verbruiken. Tegelijkertijd is het
aantal banen dat de datacenters voor de regio opleveren minder
rooskleurig dan vooraf voorgesteld.
En toch blijft er grote behoefte aan datacenters die dicht bij de
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klanten gevestigd zijn. Dat heeft vooral met latency te maken. Data
versturen over de afstand van Amsterdam naar Rotterdam gebeurt
over glasvezel in bijvoorbeeld zo’n 3,6 milliseconde, terwijl de
afstand van Amsterdam naar Frankfurt zo’n 13,9 milliseconde in
beslag neemt.

Vooruitblik
Het dicht bij de gebruiker zitten, zal ook komend jaar zeker nog
van groot belang zijn. Dat geldt niet alleen voor de hyperscalers. De
verwachting van Forrester is dat de grote cloudpartijen in 2022 met
specifieke diensten komen die heel specifiek voor een bepaalde
branche zijn. Meer custom-build voor een bepaalde sector dus.
Nog een interessante voorspelling komt tot slot van Gartner.Volgens
dit bureau wordt het onderhoud, de monitoring en de beveiliging
in datacenters steeds meer overgenomen door robots. Dus wees niet
verrast als bij een volgend bezoek aan een datacenter je de hand
moet schudden met een robot.
Door Edwin Feldmann
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blog
Verlies van data in de cloud is te voorkomen

4 stappen om uw gegevens te
beschermen tegen rampen in de cloud
Zijn uw gegevens echt veilig wanneer u naar de cloud verhuist? De brand
vorig jaar in het datacenter van OVHcloud in Frankrijk bewijst dat dit niet het
geval is. De brand trof miljoenen websites - waaronder overheidsinstellingen,
e-commerce bedrijven en banken - en resulteerde in veel dataverlies. Van een
deel van die gegevens is een back-up gemaakt en opgeslagen, maar een deel
is nu voorgoed verloren.

En toch denken veel bedrijven nog steeds dat als hun gegevens zich
in de cloud bevinden, deze worden geback-upt en beschermd door
hun cloudprovider. Uit een recent onderzoek van Arcserve blijkt
zelfs dat 44 procent van de respondenten denkt dat de bescherming
en het herstel van gegevens die in publieke clouds zijn opgeslagen,
de verantwoordelijkheid van de cloudaanbieder is. Dat is niet het
geval.
Vanwaar deze misvatting? Om te beginnen denken veel
cloudklanten dat clouddiensten, omdat ze nu zo wijdverbreid en
gemakkelijk te gebruiken zijn, ook veilig en rampvrij zijn. Welnu,
public clouddiensten zijn ook wijdverbreid en gemakkelijk te
gebruiken, maar als u met een taxi meerijdt, bent u niet beschermd
tegen een auto-ongeluk. Ja, je hoeft je geen zorgen te maken over
het kopen van benzine of het onderhoud van het voertuig. Maar als
je eenmaal in de auto zit, is het nog steeds jouw

{
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Als je in een taxi meerijdt,
ben je niet beschermd tegen
een ongeluk. Zo is het ook
met data in de cloud

Alles over innovatie in ICT

verantwoordelijkheid om verantwoordelijk te handelen en ervoor te
zorgen dat je een gordel draagt. Dat is het deel dat veel
cloudklanten vergeten.
Hier zijn vier manieren om uw gegevens veilig te houden, zelfs
wanneer uw cloudprovider door een ramp wordt getroffen.

1. Vertrouw niet alleen op uw cloudaanbieder om uw gegevens
te beschermen
Wanneer bedrijven overstappen op de cloud, moeten ze beseffen dat
cloudsecurity een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen hen en
hun cloudprovider, en dat die gedeelde verantwoordelijkheid niet
helemaal gelijk is. U, de klant, bent primair verantwoordelijk voor
de bescherming van uw gegevens in de cloud, niet de
serviceprovider.
Toonaangevende providers zoals AWS, Microsoft Azure en Google
Cloud Platform beveiligen doorgaans de kerninfrastructuur en
-diensten als onderdeel van hun verantwoordelijkheid. Maar als het
gaat om de beveiliging van besturingssystemen, platforms en
gegevens, ligt die verantwoordelijkheid volledig in handen van de
klanten. Organisaties die dit eenvoudige feit over het hoofd zien,
lopen een veel grotere kans op dataverlies.
Als u zich aanmeldt voor een service als Microsoft 365 bijvoorbeeld,
stelt Microsoft in zijn voorwaarden duidelijk dat het geen
verantwoordelijkheid neemt voor uw gegevens. Het is uw
verantwoordelijkheid om uw gegevens te beheren en te
beschermen. Normaal gesproken maakt Microsoft gedurende 30
dagen een back-up van uw data.Verder gaat de
verantwoordelijkheid niet. Daarom raadt Microsoft u aan software

van derden te gebruiken om uw gegevens op lange termijn te
beschermen.
Ondernemers moeten zich bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid en ervoor zorgen dat ze
beschermingsoplossingen hebben. Ze testen regelmatig hoe ze
kunnen herstellen van gegevensverlies als dat gebeurt.

2. Volg de 3-2-1-1-strategie voor gegevensbescherming
De 3-2-1-1-strategie houdt in dat u 3 back-ups van uw gegevens
op 2 verschillende media, zoals schijf en tape, moet hebben, waarbij
1 van die kopieën zich op een externe locatie bevindt voor
noodherstel.
Bedrijven moeten op zoek naar een cloud storage-oplossing die
informatie continu beveiligt door bijvoorbeeld elke 90 seconden
snapshots te maken. Dit betekent dat u uw data snel kunt herstellen,
zelfs als het noodlot toeslaat. Met ‘immutable cloud storage’ is er
altijd een reeks herstelpunten, zodat uw data beschermd blijven.

3. Stel de juiste vragen
Er is een lijst met essentiële vragen die u aan uw cloudaanbieder
moet stellen. U moet hem vragen welke procedures hij volgt voor
zijn eigen bedrijfscontinuïteit en noodherstel. U moet ook weten
wat de service-level standaarden zijn. Is de dienst ontworpen om 99
procent van de tijd in bedrijf te blijven of 99,999 procent? Het
verschil tussen slechts één of twee 9’s kan het verschil zijn tussen
drie volledige dagen downtime per jaar voor uw bedrijf versus 27
minuten downtime per jaar. En dat verschil kan een aanzienlijke
impact hebben op uw bedrijfsresultaat.

Zoek ook uit of uw cloudaanbieder de extra databack-up biedt
waarmee u op verschillende geografische locaties een back-up van
uw gegevens kunt maken. En zo ja, is die service ingebouwd of
moet u een abonnement nemen op een externe partner voor
gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat u beschikt over het
juiste plan voor databack-up en disaster recovery?
Vraag ten slotte hoe gemakkelijk of moeilijk het is om naar een
andere cloudaanbieder over te stappen. Overstappen van de ene
provider naar de andere is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

4. Zorg voor een herstelplan
Met een goed back-up- en herstelplan kunt u uw gegevens
beschermen als een ramp zich voordoet. Uw plan moet een
simulatie van bedrijfsstoringen bevatten om uw noodherstelplan te
beoordelen. Het moet ook het regelmatig testen van uw back-up
images bevatten, zodat u eventuele problemen kunt oplossen
voordat ze zich voordoen. In het geval van de brand bij OVHcloud
hadden klanten die over een herstelplan beschikten meer kans om
aan maximale schade en permanent dataverlies te ontsnappen.
Als het gaat om dataprotectie, moeten bedrijven hopen op het beste
en zich voorbereiden op het ergste. Het hebben van een solide plan
zal ervoor zorgen dat u altijd op uw voeten landt - ongeacht hoe
ver u valt.

Door Ahsan Siddiqui, directeur productmanagement bij Arcserve
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