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Bedrijfswaarde uit data halen staat centraal bij de digitale 
transformatie die bedrijven nodig hebben om in de 
komende decennia succesvol te zijn. Data zitten vol 
inzichten die bedrijven in staat stellen nieuwe klanten te 
bereiken, nieuwe producten te ontwikkelen en leveren, 
efficiënter en effectiever te werken en zelfs nieuwe 
bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

De meeste ondernemingen hebben dit traject al 
ingezet. Er is echter een andere dynamiek in het spel 
die zijn eigen transformatieve kracht biedt en zijn eigen 
vereisten met zich meebrengt: cloudcomputing. De 
flexibiliteit die de cloud biedt stelt bedrijven in staat snel 
op veranderingen te reageren en snel te handelen om 
nieuwe kansen te pakken. 

De meeste ondernemingen zien hybride clouds, waarbij 
hun ecosysteem van werklasten verdeeld wordt over 
publieke clouds, private clouds en op locatie, als het 
computingplatform van de toekomst.

Data heeft de kracht om te transformeren, maar enkel 
wanneer het bijgeschaafd kan worden en toegankelijk 
is waar en wanneer het nodig is, waar dan ook in een 
hybride cloudomgeving. Een effectief beheer van data 
in hybride cloudomgevingen is de volgende mijlpaal 
voor IT. Hiervoor is een intelligente datastrategie nodig 
die applicaties versnelt, databeheer transformeert, 
de slagvaardigheid en innovatie van clouds benut en 
innovators in staat stelt de inzichten die in hun data 
verborgen zitten in realtime te onthullen. 

Geef opnieuw vorm aan de manier waarop data 
wordt geleverd, beheerd en geanalyseerd in de 
cloud, binnen het datacenter en bij de edge.

BENUT DE

VAN DATA 
KRACHT

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
IT-personeel kan helpen het bedrijf 
te transformeren door de kracht van 
data te benutten in plaats van de 
infrastructuur te beheren.



Innovatie heeft de opkomst van nieuwe technologieën bevorderd, zoals 
voorspellende analyses en kunstmatige intelligentie die zijn ontworpen om 
inzichten te verkrijgen uit toenemende volumes aan data. Maar databeheer 
en opslag zijn achtergebleven. Bestaande beheer- en opslagsystemen zijn 
ontworpen in een ander tijdperk om een andere functie uit te voeren in een 
andere omgeving.

OVERWIN  
DE  
BEPERKINGEN
VAN SYSTEMEN VOOR  
DATABEHEER 
VAN VANDAAG



Ze zijn te complex
Hoe meer ze groeiden qua schaal en snelheid, des te complexer zijn 
ze geworden. Ineens worden ze dan middenin een gevirtualiseerde 
infrastructuur geplaatst, die voor IT al lastig genoeg is te beheren en 
bedienen. Redundantie zorgt ervoor dat defecten door overbelasting 
steeds zeldzamer worden, maar storingen in onderdelen komen overal 
in de stack voor en zorgen voor degradatie waarvan de bron lastig te 
bepalen is en wat resulteert in symptoombestrijding en het afschuiven 
van schuld. Een voortdurend tekort aan IT-vaardigheden en middelen 
maakt het een dringend probleem.

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
Complexiteit vertraagt uw bedrijf. Het dwingt IT het gros van hun tijd 
te spenderen aan het reageren op en oplossen van prestatieproblemen 
en storingen. Het dwingt ze te raden waar de data in een hybride 
omgeving geplaatst meoten worden. Ze hebben moeite het tempo van 
datacreatie bij de edge bij te houden en zijn vaak onzeker over welke 
data afgestoten kan worden zonder de beveiliging en naleving in gevaar 
te brengen.



 Om de transformerende waarde van digitale informatie te maximaliseren 
moet data zowel op het juiste moment als op de juiste plaats benut 
worden. Deze nieuwe vereiste brengt een uitdaging met zich mee; 
aangezien data “gewicht” heeft, is het duur en tijdrovend om deze te 
verplaatsen. 
– Enterprise Storage Group, Investigating and Confirming the Value of Intelligent Storage from HPE, October 2018

Ze veranderen clouds in silo's
Mobiliteit, sociale media en het Internet of Things hebben een nieuwe generatie 
applicaties voortgebracht. Deze nieuwe applicaties kwamen echter niet altijd ook in 
het datacenter terecht. Cloudgebaseerde applicaties verzamelen en bewaren data 
in de cloud. Data wordt ook steeds meer verzameld en toegepast in externe edge-
locaties zoals fabrieken, transportknooppunten, olievelden en schepen. Data stroomt 
door het gehele hybride cloudlandschap in onsamenhangende silo's in plaats van 
een geïntegreerde, onafgebroken computingomgeving die de IT in staat stelt data te 
positioneren waar en wanneer het nodig is.

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
De meeste beheerders weten niet eens wat 
voor data zich wellicht buiten hun gezichtsveld 
bevindt. Beheerders die zich wel bewust zijn van 
dat soort data moeten handmatig bijhouden waar 
deze zich bevindt en waar deze feitelijk gebruikt 
wordt. Vervolgens moeten ze tijd spenderen 
om de data van de edge naar de cloud naar het 
datacenter en terug te verplaatsen.

https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/esg-intelligent-storage.html


De kosten die daarmee 
gepaard gaan wegen niet op 
tegen de bedrijfswaarde
Databeheer en -opslag leggen beslag op een steeds groter deel 
van een (bijna) niet groeiend IT-budget. De afschrijvingen zijn niet 
voldoende om de behoeften te dekken, wat het lastig maakt voor IT 
om infrastructuur te verbeteren en vervangen om bedrijfsinitiatieven te 
ondersteunen. Migreren naar nieuwe systemen is niet alleen tijdrovend, 
het vereist vaak dat oude en nieuwe systemen gelijktijdig moeten 
draaien waarbij ze allebei kosten genereren, soms voor lange periodes. 
Doordat bedrijfseisen en de groei van data geen rekening meer houden 
met het begrotingsproces of zelfs de doorlooptijden van acquisitie en 
implementatie, kunt u alleen nog hoog inzetten, een overschot creëren 
en zodoende teveel betalen om te voorkomen dat u tekort komt.

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
Uitgaven aan databeheer en -opslag kunnen zich 
onevenredig verhouden tot de waargenomen 
bedrijfswaarde. Opslag put financieringsmiddelen 
van het bedrijf uit en wordt een obstakel voor IT 
en bedrijfsinnovatie.



Laten we databeheer intelligenter maken

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
Complexiteit vertraagt uw bedrijf. 
Het dwingt de IT het gros van 
hun tijd te spenderen aan het 
reageren op en oplossen van 
prestatieproblemen en storingen. 

Indien data niet beschikbaar is wanneer en waar dat  
nodig is, is de waarde ervan verloren voor het bedrijf.  
Wanneer het beheer en gebruik van de opslaginfrastructuur  
te complex is, worden er middelen benut die het bedrijf 
nodig heeft om vooruitgang te boeken. Wanneer de 
kosten van databeheer en -opslag hoger zijn dan het 
rendement, gaat dit ten koste van investeringen in de 
kerninitiatieven van het bedrijf.

Dat zijn de ervaringen van bedrijven die trachten de kans 
van morgen te pakken met databeheertechnologie van 
gisteren. Die ervaringen hebben ons ertoe aangezet te 
heroverwegen hoe databeheer eruit zou moeten zien, hoe 
het dient te werken en hoe het gebruikt dient te worden. 

Databeheer moet meer doen dan slechts data opslaan 
en beveiligen. Intelligent databeheer moet gebruik 
maken van kunstmatige intelligentie (A.I. - Artificial 
Intelligence) om zichzelf te beheren en data op de juiste 
plek op de juiste tijd aan te leveren. Het moet leren 
hoe u data gebruikt en u laten zien waar deze in uw 
hybride cloud geplaatst moet worden voor de beste 
toegang en optimale efficiëntie. Het moet ook het bedrijf 
helpen zijn financiële kracht aan te wenden waar deze 
het meest nodig is. Deze combinatie helpt u data te 
beheren, beveiligen, overzien en beheersen gedurende 
de hele levensduur, waar deze zich ook bevindt, om er zo 
inzichten uit te verkrijgen. 

Voor IT-organisaties die de opdracht hebben de digitale 
transformatie die hun bedrijf nodig heeft uit te voeren, is 
dat een grote verandering.



Data heeft de kracht om uw bedrijf te 
transformeren. Intelligent databeheer heeft de 
kracht om uw gebruik van data te transformeren.

INTELLIGENT  
DATAPLATFORM?

WAT IS EEN



Het gebruikt A.I. en geavanceerde 
analyses om infrastructuur te beheren
Net zoals geavanceerde analyses ondernemingen helpen zakelijk inzicht te krijgen in bergen 
bedrijfsdata, kunnen geavanceerde analyses IT-inzicht bieden in de bergen data die in de  
IT-infrastructuur gegenereerd worden. En net zoals A.I. kan leren auto's en vliegtuigen aan te 
sturen, kan het de IT-infrastructuur in staat stellen te leren, zich aan te passen en te reageren; een 
stap richting autonome IT.

Een Intelligent Data Platform verzamelt niet alleen data van opslagapparaten, maar ook van 
servers, VM's, netwerkinterfaces en andere elementen van de infrastructuur in de stack. Het 
gebruikt machine learning om modellen te ontwikkelen die reflecteren hoe het moet zijn, zodat 
het fouten kan identificeren. Het past voorspellende analyses toe om te anticiperen op problemen 
en deze te voorkomen in de infrastructuur-stack en om de oplossing ervan te bespoedigen 
wanneer ze zich wel voordoen. Het leert ook waar data gecreëerd, opgeslagen en benaderd 
wordt, zodat het deze kan positioneren waar en wanneer dat nodig is.

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
Een Intelligent Data Platform gebruikt 
A.I. om op problemen te anticiperen 
en past zich in realtime aan, zodat 
uw IT-medewerkers zich meer op de 
strategische bedrijfsdoelstellingen 
kunnen richten.



Nu autonome processen gangbaarder worden, zien klanten in dat de 
problemen waar ze nog wel mee kampen complexer worden. Ze 
hebben aanvullende instrumentatie nodig in meer dan slechts de 
opslaginfrastructuur om fouten op te sporen en op te lossen.

– IDC, Cloud-Based Predictive Analytics Becoming a Critical Source of Vendor Differentiation in Enterprise Storage, October 2018

Het maakt korte metten 
met de complexiteit van 
een hybride cloud 
Net zoals de nieuwe generatie cloudgebaseerde applicaties 

is ontworpen en gebouwd voor de cloud, is een Intelligent 

Data Platform gebouwd voor hybride cloudprocessen en 

-mobiliteit. Het zorgt dat uw data gedurende de volledige 

levensduur zichtbaar is. Het toont u waar data het best 

gepositioneerd kan worden en helpt u deze daar te krijgen.

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
Een Intelligent Data Platform versnelt uw 
cloudstrategie door u in staat te stellen elke 
applicatie op de juiste plaats uit te voeren, te 
garanderen dat data is waar deze nodig is en 
relevante testdata aan app-ontwikkelteams te 
leveren, zodat zij de innovatie kunnen leveren 
die het bedrijf nodig heeft.

https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/cloud-based-predictive-analytics-becoming-a-critical-source-of-vendor-differentiation.html


Een Intelligent Data Platform verandert de manier 

waarop we opslagcapaciteit aanbieden en verkrijgen. In 

plaats van te gissen naar toekomstige behoeften en een 

overschot aan middelen toe te wijzen, biedt infrastructuur 

van HPE elastische capaciteit en het rendement van de 

cloud, maar met beveiliging, bediening en governance op 

locatie. Het is zo ingericht dat het vooruitlopend op de 

vraag capaciteit biedt. Het wordt in de cloud of op locatie 

bewaakt en bediend. Bovendien betaalt u voor alle HPE 

infrastructuur enkel wat u gebruikt.

Het helpt u innoveren 
Om de transformatieve kracht van data te benutten 
moet u een ondenkbaar groot volume aan data kunnen 
beheren, opslaan en gebruiken, zonder een evenredig 
grote en onbeheersbare complexiteit en prijs. Een 
Intelligent Data Platform geeft opnieuw vorm aan 
de manier waarop data wordt geleverd, beheerd en 
geanalyseerd. Het verwijdert barrières en stelt u in staat 
innovators te voorzien van de data die ze nodig hebben, 
waar of wanneer dan ook.

Een Intelligent Data Platform stelt u in staat een cloudervaring te creëren in uw eigen 
datacenter. Automatisering, via bekende tools als Ansible, Puppet en Chef, zorgt 
ervoor dat de infrastructuur voor zijn eigen provisioning zorgt, waardoor ontwikkelaars 
bedrijfsinnovaties sneller op de markt kunnen brengen. Het stelt u in staat essentiële 
werklasten en applicaties als dienst te leveren, zodat u uw IT kunt transformeren in een 
dienstverlener voor het bedrijf. 

HET KAN  
GEBRUIKT WORDEN 
ALS EEN

DIENST

IMPACT OP HET BEDRIJF: 
Bedrijven vergroten hun slagvaardigheid zonder overprovisioning. Zij versterken 
beveiliging en beheer en ze zorgen dat de kosten evenredig zijn aan de bedrijfswaarde.



Met continu ontwikkelende ondernemingen zal de complexiteit groter 
worden en benaderingen van beheer die veel menskracht vereisen zijn 
daar niet tegen opgewassen. Intelligentie zal de sleutel zijn voor 
efficiënt en kosteneffectief beheer van de IT-infrastructuur en die 
intelligentie zal moeten putten uit meer uitgebreide, full-stack 
bewakingsmogelijkheden die verder gaan dan slechts opslag en 
aangestuurd worden door A.I./M.L. en big data-analyses.

– IDC, Why Organizations Need an Intelligent Data Strategy, May 2019

https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/intelligent-data-strategy.html


Zet de volgende stap
HPE levert het beste Intelligent Data Platform voor uw hybride 
cloud-omgeving. Door A.I. is het zelfsturend, zodat de IT zich minder 
met de infrastructuur bezig hoeft te houden en zich kan richten 
op bedrijfsresultaten. Het is gebouwd voor de cloud om naadloze 
provisioning en processen mogelijk te maken in uw hybride 
omgeving. Bovendien wordt het gebruikt als een dienst, dus kunt 
u uw uitgaven beter overeenstemmen met uw bedrijfsbehoeften. 
We leveren ook het volledige pakket producten, diensten, financiën 
en gebruiksopties die u nodig heeft om uw bedrijfsdoelstellingen 
te bereiken: consultancy- en adviesdiensten om uw strategie 
te versterken en een soepele migratie te garanderen; financiële 
diensten voor innovatieve investeringsbenaderingen; en 
gebruiksopties waardoor toonaangevende bedrijven zullen zeggen: 
“De IT snapt het eindelijk!”

WAT DAT BETEKENT VOOR U: 
Met een Intelligent Data Platform krijgt u een 
uniforme computingomgeving voor uw lokale, 
private en publieke clouddiensten om een hybride 
cloud naar uw wensen te maken.
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Meer informatie
Een effectief databeheer in hybride omgevingen is de volgende mijlpaal. 
Ondernemingen die leren hoe ze dit kunnen doen (van de edge naar het 
datacenter naar de cloud in bijna realtime) zullen een voorsprong hebben 
op ondernemingen die dat niet doen. 

Begin vandaag nog. Download het whitepaper van het Intelligent 
Data Platform of de infographic voor meer informatie. 

Of bezoek onze website om meer te weten te komen over het 
Intelligent Data Platform. 

http://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00075001enw
http://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00075001enw
http://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00075022enw
http://www.hpe.com/intelligentdata
http://www.hpe.com/intelligentdata

