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SAMENVATTING
Verbetering van de klantervaring leidt tot snellere innovatiecycli. Grote en kleine 
organisaties zijn bezig met een transformatie om gelijke tred te houden. De 
schaalbaarheid van de cloud en de pay-per-use flexibiliteit zijn een katalysator 
geweest voor die transformatie. Naarmate organisaties een multicloudmodel 
omarmen, verwachten ze dat al hun IT-omgevingen gelijke tred houden. 

De cloudbehoeften van een organisatie variëren aanzienlijk op basis van branche, werklasten en 
toepassingen. Hoewel zij kunnen profiteren van de flexibiliteit van een publieke cloud, hebben zij over 
het algemeen ook een lokale oplossing nodig. Volgens Gartner zal in 2021 meer dan 75% van de 
middelgrote en grote organisaties een multicloud- of een hybrid-cloudstrategie hebben ingevoerd. 1 

Naast de implementatie van hybrid cloud is het beheren 
van digitale transformatie een uitdaging. Onderbenutte 
middelen en middelen in silo's zijn kostbaar en leiden 
tot een verkeerde toewijzing van waardevolle technische 
activa. Het beheer van hybride omgevingen is een goed 
voorbeeld; vaak worden IT-afdelingen gedwongen om 
tools en vaardigheden te dupliceren om publieke en 
private clouds te beheren. 

Uit recente gegevens van 451 Research blijkt dat 65% 
van de ondernemingen met hybrid-cloudimplementaties 
bepaalde workloads uitbesteedt. Toezicht op en 
beheer van IT-systemen is het belangrijkste doel voor 
beheerde diensten, dat door meer dan de helft van de 
respondenten in de enquête wordt nagestreefd. 2

Deze paper biedt organisaties een handleiding voor het 
leveren van de cloudervaring on-premises. Eerst een 
kort overzicht van de drie basisbenaderingen voor het 
verkrijgen van IT-middelen:

1.  Rekenkracht on-premises: een kapitaaluitgavenmodel. 

2.  Publieke cloud: een abonnements- of pay-per-use model. 

3.  On-premises maar op de wijze van een publieke cloud: een pay-per-use, elastisch IT-verbruiksmodel. 
Dit wordt doorgaans IT-as-a-service (ITaaS) genoemd. 

Deze gids zal zich toespitsen op de verwezenlijking van punt 3, met enige verwijzing naar de punten 1 
en 2 die reeds goed ingeburgerd zijn. De voordelen van een cloudervaring voor een bedrijf omvatten 
snellere projectimplementaties, producten met een hogere waarde, verhoogde operationele efficiëntie, 
en financiële transparantie die de kosten direct in verband brengt met het verbruik. 

–  451 Research’s Voice of the Enterprise: Cloud, 
Hosting & Managed Services, Workloads and Key 
Projects, 2019

Van de ondernemingen stappen over 
op een hybrid-IT-omgeving die op 
geïntegreerde wijze gebruikmaakt 
van zowel on-premises systemen als 
externe cloud/hosts. 

Van de ondernemingen zal tegen 2023 
gebruik maken van flexibele, low-cost 
IT-consumptiemodellen. 

57%

60%

1 Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference

2 451 Research’s Voice of the Enterprise: Cloud, Hosting & Managed Services, Workloads and Key Projects, 2019 

https://www.gartner.com/en/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-india/featured-topics/cloud
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DE WAARDE VAN IT-AS-A-SERVICE
Het bereiken van een cloudervaring is een uitdaging. Line of 
business-managers willen dat IT opereert als een publieke-
cloud-leverancier, maar typische IT-leveringsmodellen geven 
de voorkeur aan traditionele projectimplementaties. 
Lokale ITaaS levert veel van wat klanten verwachten 
van de publieke cloud: pay-per-use, elastische IT, 
vereenvoudigde IT-activiteiten. Ze krijgen ook de extra 
controle die voortvloeit uit het rechtstreeks bedienen 
van hun datacenter of edge-oplossing. 

Om deze reden maken veel organisaties gebruik vande 
toekomstgerichte beste praktijken van de experts van 
HPE om hen te helpen hun eigen verbruiksgebaseerde 
infrastructuur te implementeren. Deze blauwdruk 
beschrijft de kritieke bedrijfs- en technologiepraktijken 
voor het bereiken van een cloudervaring on-premises. 
Hij behandelt het bepalen van werklastbestemmingen, 
het gebruik van middelen van IT-partners, het toepassen 
van ITIL-kenmerken, operationele servicepraktijken, en 
financiering voor infrastructuur as a service. 

Elke organisatie kiest voor een uniek proces om de  
IT-operaties en -diensten te verbeteren en de 
complexiteit en de kosten te verminderen. HPE heeft 
echter vastgesteld dat organisaties vaak met de 
volgende uitdagingen worden geconfronteerd:

Proactief beheer van IT-capaciteit en -kosten

• Hogere kosten door overprovisionering van server- en storagecapaciteit. Deze omvatten zowel 
de initiële kapitaalkosten als de hogere ondersteuningskosten. 

• Constante veranderingen in de technologie. Organisaties proberen de nieuwste hardware te 
krijgen zonder de initiële kapitaaluitgaven om hun bestaande infrastructuur te vervangen. 

• Een toenemende hoeveelheid gegevens die moet worden opgeslagen en geraadpleegd. Het is 
een uitdaging om de storagevereisten bij te benen om de groei te ondersteunen. 

Optimaliseren van personeel en processen 

• Aanhoudende druk om IT-personeel en -budgetten in te krimpen. Organisaties vinden het te 
duur om middelen vrij te maken voor routinematige ondersteunings- en onderhoudsactiviteiten. 

• Standaardisering van wereldwijde operaties en transparantie over gebruik en verbruik binnen de 
organisatie. 

• Wens om het IT-provisioneringproces te vereenvoudigen en de time-to-value te verbeteren. 
Het bestaande proces duurt te lang. 

Onze IT-visie draait  
om aanwezigheid in  
de cloud. Bij een groot  
datacenter moeten de  
controle en beveiliging  
van kritieke applicaties  
en projecten echter op 
locatie plaatsvinden.  
HPE GreenLake Flex 
Capacity biedt ons het 
beste van beide werelden 
met een model dat zorgt 
voor aanzienlijk lagere 
kosten en beter beheer  
van IT-productiviteit. 

–  Storage architect, Global Consulting 
Company—Forrester Total Economic 
Impact™ Study, juni 2020
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ADOPTIESTRATEGIE VOOR ITAAS
Het ombouwen van een traditionele IT-organisatie naar het leveren van ITaaS vergt zorgvuldige planning. Elke stap 
moet gericht zijn op bedrijfsdoelstellingen: workloads uitvoeren waar ze nodig zijn, op de best geschikte platforms, 
het IP van het bedrijf beschermen, beveiliging en governance bieden, de kosten beheersen en de betrokkenheid bij 
het bedrijf verbeteren. Door dit te bereiken, levert IT een directe bijdrage aan de zakelijke resultaten. 

Het aanpakken van deze vereisten is het doel van deze HPE GreenLake-blauwdruk "Vier essentiële stappen voor 
de invoering van IT als een service". Deze uitdagingen worden aangepakt aan de hand van een reeks stappen die 
een overzicht, een checklist van de beste praktijken en verwachte resultaten omvatten. Het diagram illustreert de 
verwachtingen van de organisatie, te beginnen met kostenefficiëntie, innovatie en dienstverleningsniveaus. 

De vier essentiële stappen voor het opzetten van IT-as-a-service zijn:

1. De juiste combinatie van workloads bepalen die op basis van uw huidige bedrijfsbehoeften on-premises moeten 
blijven. Gedetailleerde profilering van de werklast is nodig om goede, kosteneffectieve platformbeslissingen te 
kunnen nemen. De beloning is een goed beheerde, proactieve aanpak van schaalbaarheid, beheerde capaciteit, 
wendbaarheid, uitgaven en kostenbeheersing. Op die manier kan IT meer middelen vrijmaken voor innovatie en 
het voldoen aan de bedrijfsbehoeften. 

2. Processen voor schaalbaarheid op aanvraag implementeren als onderdeel van een everything-as-a-service 
hybrid-cloudmodel De overstap naar een on-premises consumptiemodel begint met het verkennen en in 
kaart brengen, gevolgd door het plannen van de portfolio, het in kaart brengen van on- en off-premises 
platformmigraties en vervolgens ervoor zorgen dat de juiste capaciteit voorhanden is om te voldoen aan on 
demand-verzoeken. 

3%

14%

15%

30%

32%

34%

35%

41%

45%

62%

Andere

Toegang tot betere beheerinstrumenten

De leverancier zal kwalitatief beter werk leveren dan
 onze organisatie

We hebben het personeel niet om het werk zelf te doen

Snelheid/het werk is sneller klaar

Verbeterde beveiliging

Toegang tot gespecialiseerde expertise die we
 niet hebben

Betere prestatie/beschikbaarheid

Maakt ons IT-personeel vrij om zich op andere
 projecten te concentreren

Kostene�iciënter

De belangrijkste factoren ter ondersteuning van de business case voor het gebruik van beheerde 
diensten in verband met cloud- of gehoste infrastructuur/toepassingen

Voice of the Enterprise: Cloud, Hosting and Managed Services, Workloads and Key Projects 2019—451 Research
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Veel IT-infrastructuurorganisaties hebben geen alomvattende cloudstrategie. 
Deels als gevolg daarvan hebben zij moeite gehad om hun service te ontwikkelen. 
Innovators op het gebied van publieke clouds bieden aantrekkelijke mogelijkheden, 
zoals pay-per-use, grote veerkracht en de mogelijkheid om het gebruik aan te 
passen aan de vraag, maar de tekortkomingen worden steeds duidelijker. In plaats 
van een naadloze hybrid-cloudervaring te ontvangen, krijgen interne en externe 
klanten vaak te maken met een disharmonieuze ervaring. Bovendien worden 
bedrijven in de hele sector geconfronteerd met de strategische noodzaak om 
snellere en doeltreffendere leveringsplatforms te bouwen om de groei een impuls te 
geven, de doorlooptijd te verkorten en innovatie te bevorderen - en technologie is de 
hoeksteen om dat mogelijk te maken. 

– Transforming infrastructure operations for a hybrid cloud world—McKinsey & Company, oktober 2019

3. De vaardigheden binnen uw organisatie optimaliseren. Organisaties staan ook onder druk om 
groeidoelstellingen te halen en tegelijk hun budgetten te beperken en beter gebruik te maken van 
bestaande middelen. Een eerlijke beoordeling van het gebruik van middelen, met inbegrip van 
interne technische middelen, is essentieel om optimaal gebruik te maken van de middelen en de 
deskundigheid waarover u momenteel beschikt. 

4. Uw bedrijfsmodel beoordelen voor het vereenvoudigen van IT Profiteer van nieuwe benaderingen 
zoals voorspellende analyses en proactieve ondersteuning om downtime te elimineren en de tijd die 
het personeel kwijt is aan het oplossen ervan, te verminderen. 

Hoewel de hier geschetste beste praktijken op vele manieren kunnen worden toegepast, is één manier om 
de voordelen en prestaties van een cloudervaring te verkrijgen, het gebruik van resources-on-demand. 
HPE's benadering van resources-on-demand is het vaakst de HPE GreenLake-oplossing, die later in 
detail wordt beschreven in de paragraaf "HPE-oplossingen om IT als een service te consumeren en te 
exploiteren". Deze gids verwijst naar de beste praktijken, van infrastructuurontwerp en -exploitatie tot 
innovatieve financiering en personele middelen, die zich met die oplossing hebben bewezen. 
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De juiste mix van hybrid cloud bepalen voor uw unieke applicaties en workloads is een cruciaal planningselement. 
Hoewel de hybride aard meer flexibiliteit mogelijk maakt om tegemoet te komen aan individuele toepassings-  
en gebruikerseisen met een consistente ervaring, vereisen deze omgevingen nieuwe benaderingen. Meer keuze 
brengt extra complexiteit met zich mee, die kan leiden tot overprovisionering en onderbezetting, lacunes in 
vaardigheden en talenttekorten, en onvoorspelbare kosten. 

Uit portfoliobeoordelingen van HPE blijkt doorgaans dat 50% van de applicaties naar de cloud kan worden 
verplaatst, dat wil zeggen de publieke cloud, de private cloud of een combinatie daarvan. Ongeveer voor 30% 
van de applicaties wordt in traditionele IT-omgevingen aanbevolen zew ongewijzigd te laten, maar het zijn vaak 
kandidaten voor moderniseringsinitiatieven zoals de invoering van een IT-as-a-service-model. In ongeveer 20% 
van de gevallen blijkt uit de gegevens dat een toepassing moet worden afgeschaft, waardoor u op beheer- en 
hostingkosten kunt besparen. 

Met een "juiste mix"-aanpak kunnen de prestaties, kosten en wendbaarheid worden verbeterd door elke 
applicatie en werklast af te stemmen op het juiste cloudplatform. Deze aanpak optimaliseert het in kaart brengen 
van platforms om de waarde van IT voor het bedrijf te versnellen en te bevorderen. Kijk eens naar het contrast: 

• On-premises IT is gebaseerd op een bekende configuratie van platforms, technologie, mensen, plaatsen en 
beveiligde processen. Het is een goede manier om controle te houden over zaken als privacy, naleving en 
prestaties. Het is ook gebaseerd op CAPEX, en velen willen overstappen naar een cloudomgeving vanwege 
de "as-you-go"-prijzen en de mogelijkheden om de services overal en altijd te leveren. 

Z A K E L I J K E  U I T D A G I N G :  Hogere kosten als gevolg van overprovisionering van 
server- en storagecapaciteit in clouds. Dit omvat zowel de initiële kapitaalkosten als de hogere 
ondersteuningskosten. 

STAP 1: BEPAAL DE JUISTE 
COMBINATIE OM OP BASIS VAN DE 
HUIDIGE ZAKELIJKE BEHOEFTEN DE 
CONTROLE TE BEHOUDEN

De juiste mix, een aanpak voor het toewijzen van workloads aan 
platforms op basis van gegevenslocatie, kosten, risico en prestaties, 
ondersteunt het idee dat hybrid cloud een brede reeks platforms 
omarmt, terwijl de governance tussen die platforms gewaarborgd blijft. 
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• Off-premises cloudcomputing is goed voor sommige 
workloads, maar kan voor andere workloads een 
gebrek aan voorspelbaarheid van de verwerking 
van accurate gegevens vertonen. Het gebruik en de 
kosten van cloudservices verschillen vaak van wat 
typisch is voor on-premises. Het is niet goedkoper, 
het is gewoon pay-per-use, en er is een verbintenis. 
De kosten zijn vaak onbeheerst en kunnen snel de 
pan uit rijzen. 

Het verplaatsen van toepassingen en data naar nieuwe 
hybrid-cloudlocaties vereist een strikte planning. 
U moet bepalen welke toepassing op een bepaald 
platform moet worden gehost. Om met succes te 
plannen, moet u het volgende begrijpen:

• De toepassingen die het eerst aan de beurt zouden 
moeten komen op basis van een gemak-en-impact-
analyse. 

• De bestemmingsprofielen (publieke cloud, 
privécloud, on-premises, of edge) om ze optimaal 
aan uw toepassingen toe te wijzen. 

• De meest geschikte migratieaanpak voor gerichte toepassingen, rekening houdend met bedrijfs-, 
technologie- en operationele factoren. 

• Hoe een werkbare routekaart te creëren voor een succesvolle migratie. 

Door deze problemen aan te pakken kunt u zorgen voor een kosteneffectieve positioneringsstrategie 
die gebaseerd is op controleerbare processen. 

Checklist

1. Voer een evaluatie uit om de huidige en geplande werklast, de bedrijfsvereisten, de kenmerken van 
de toepassing en de capaciteitseisen te bepalen. HPE Pointnext Services biedt de Right Mix Advisory 
om dit werk te ondersteunen. 

2. Bepaal de juiste plaatsing van workloads op basis van beleid, kosten, en risico. Zonder controle over 
de plaatsing van de werklast staat de IT-afdeling bloot aan sancties voor het niet naleven van het 
beleid, zonder dat zij de risico's kan beheersen. 

3. Migreer de workloads naar het juiste platform op basis van de juiste mix-beslissingscriteria. 

De voordelen van hybrid 
cloud in de onderneming 
beginnen zich nu pas te 
openbaren. In een recent 
onderzoek van 451 
Research zei 57% van de 
IT-besluitvormers dat zij een 
geïntegreerde on-premises/
off-premises omgeving 
nastreven als onderdeel van 
hun algemene strategie, 
waarbij velen van hen naast 
on-premises resources ook 
meerdere publieke clouds 
gebruiken. 

– 451 Research, 2019



9 Vier essentiële stappen voor het implementeren van IT as a service | Een blauwdruk voor het leveren van de cloudervaring voor uw on-premises opgeslagen 
apps en gegevens

4. Reguleer de prestaties, veiligheid en beschikbaarheid van werklasten, gegevens en IP. Of het nu  
on-premises of off-premises is, IT blijft verantwoordelijk voor de prestaties van de workloads, voor  
de naleving van de voorschriften inzake gegevenssoevereiniteit en industrie, en voor de bescherming 
van IP en privacy. 

5. Maak nauwkeurige kostenmonitoring en -prognoses mogelijk op basis van feitelijk gebruik en 
kostengegevens. Zonder de mogelijkheid om het gebruik van de werklast on-premises te controleren, 
zullen de kosten snel oplopen. 

Verwachte resultaten

• Verbeterde methodes voor prestaties, kosten en wendbaarheid door elke applicatie en werklast af te 
stemmen op het juiste cloudplatform. 

• Grotere beheerbaarheid van werklasten en diensten. De waarde van IT voor het bedrijf versnellen en 
bevorderen. 

• Verminder het risico op non-compliancy of privacyschendingen, of verlies. 

ONT WERP DE JUISTE MIX VAN ZOWEL EENVOU D IG E ALS COM PLEX E 
WERKL ASTEN

Core-engine

Automatische verkenning

Ontdekken

Plan

Evalueren

HPE Right Mix Advisor-proces

Routekaart
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Het schalen en beheren van de capaciteit van bedrijfssystemen wordt steeds ingewikkelder en duurder. Het 
voornaamste doel is ervoor te zorgen dat IT-middelen de juiste omvang hebben om op een kosteneffectieve manier 
aan de huidige en toekomstige bedrijfsvereisten te voldoen. Eén manier is het toepassen van het IT Infrastructure 
Library (ITIL) framework, dat het beheer van de bedrijfscapaciteit, de dienstcapaciteit en de middelencapaciteit omvat. 

Capaciteitsbeheer houdt zich bezig met het monitoren van de prestaties en de belasting van servers, storage, 
netwerken of andere infrastructuur om inzicht te krijgen in het huidige gebruik en plannen te maken voor de 
toekomst. Capaciteitsbeheer is een uitdaging, en wanverhoudingen tussen vraag en aanbod kunnen leiden 
tot prestatieproblemen, downtime, dure overprovisionering, en/of slechte dienstverlening. De volgende tabel, 
die gebaseerd is op de beste praktijken van HPE GreenLake, illustreert hoe proactieve prognoses en resource 
buffering de uitgaven optimaliseren. 

Z A K E L I J K E  U I T D A G I N G :  Constante verandering in technologie en belasting. 
Organisaties verwachten toegang tot de nieuwste hardware zonder hun bestaande infrastructuur 
te vervangen en grote kapitaaluitgaven te doen. Er worden bijvoorbeeld steeds meer gegevens 
opgeslagen. Dit is een uitdaging voor IT om storagevereisten bij te benen om de groei te ondersteunen. 

STAP 2: IMPLEMENTEER PROCESSEN 
VOOR SCHAALBAARHEID OP 
AANVRAAG ALS ONDERDEEL VAN  
EEN EVERYTHING-AS-A-SERVICE 
HYBRID-CLOUDMODEL

AS-A-SERVICE-MODEL MET KWANTIFICEERBARE RESULTATEN

Tijd

$

Besparingen 

Besparingen Capaciteit die vooruitloopt op de vraag 
Behoud een veilige capaciteitsbuffer 

Benodigde en gefactureerde storage- of computingcapaciteit 

Traditionele aanschafkosten (CAPEX) 

Buffer 

Minimumverplichting 

Bespaar op de kosten van 
overprovisionering
Bedrijven kopen gemiddeld

teveel capaciteit aan*40-50%

74% van de bedrijven wacht
3 maanden of langer op
nieuwe capaciteit*

Meer dan een derde van de bedrijven 
meldt echter dat ze wel eens te maken hebben
gehad met een tekort aan storagecapaciteit 
of dat deze zo intensief werd gebruikt dat dit 
gevolgen had voor de prestaties**

* 451 Research, november 2019
** Futurum Research, juli 2019
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Diensten voor capaciteitsbeheer kunnen organisaties helpen hun IT-omgevingen proactief te analyseren, te 
beheren, te exploiteren en te optimaliseren. Deze diensten moeten gebruik maken van gemeenschappelijke 
tooling en automatisering om end-to-end beheer van zowel on-premises als publieke cloudinfrastructuur 
mogelijk te maken. 

Checklist

1. Een duidelijk zicht hebben op uw historische gebruikstrends en uw voorspelde capaciteitsbehoeften 
om toekomstige behoeften te plannen. 

2. Over een proactief capaciteitsbeheersplan beschikken om aan de groeibehoeften te voldoen en controle 
uit te oefenen. De capaciteit moet actief worden beheerd. Nieuwe groei, bedrijfsschommelingen, nieuwe 
projecten, nieuwe innovaties en onvoorspelbaarheid van de vraag zijn altijd aanwezig en maken deel uit 
van het proces. 

3. Plan schommelingen en groei in de belasting van platforms en infrastructuur met aanpasbare 
kortetermijnbuffers. Begin met de onmiddellijke behoeften aan servers, storage, netwerken en 
software, en voeg een "buffer" toe van vooraf geprovisioneerde capaciteit die de onmiddellijke 
vraag op korte termijn kan opvangen. Voer een actief capaciteitsbeheer uit waarbij het werkelijke 
gegevensgebruik wordt vergeleken met het plan. Datameting geeft het werkelijke gebruik van data 
en storage, waardoor een exacte planning mogelijk is om de aanschaf te optimaliseren. IT krijgt de 
schaalbaarheid die nodig is naast wat er in productie is. 

4. Groei in capaciteit om altijd voor te blijven op wat gebruikt wordt. Overweeg nieuwe technologie en 
architecturen zoals composable IT of containers. Deze aanpak biedt IT on-premises schaalbaarheid 
zoals de publieke cloud, en levert tegelijk een betere waarde op voor het bedrijf. 

5. Zorgt ervoor dat alleen werkelijk gebruik wordt gefactureerd, om te voorkomen dat klanten worden 
gestraft voor het vooraf installeren van buffervoorraad. 

Het leveringsmodel voor computing en storage is verschoven van "koop 
het album" naar "stream het liedje" met een maandelijkse betaling. 

– Why Everything-as-a-Service, Futurum, januari 2020
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"Met HPE GreenLake zijn we nu in staat om hardware-elasticiteit 
on-prem te brengen tegen een fractie van de kosten van publieke 
cloud. Als de vraag van onze gebruikers toeneemt, heb ik er alle 
vertrouwen in dat het verbruiksmodel van HPE GreenLake de 
extra middelen kan brengen die wij nodig hebben om aan de 
vraag te voldoen. "
– Jarkko Kytömäki, vLab Infrastructure Manager, Nokia Software

Verwachte resultaten

• Hogere niveaus van veerkracht in operaties, capaciteit, beschikbaarheid en schaalbaarheid door 
geoptimaliseerde plaatsing van werklasten en capaciteitsplanning. 

• Traditionele IT is getransformeerd tot een waardeschepper met wendbaarheid en flexibiliteit om 
sneller op de eisen van het bedrijf te kunnen reageren. 

• Datameting om het werkelijke datagebruik te meten, stimuleert nauwkeurige planning en beheer voor 
betere prestaties en beschikbaarheid. 

• Incrementele extra capaciteit beantwoordt aan de behoeften van het bedrijf met beheersing van 
kosten en risico's. 
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Een traditioneel datacentrum is een dure kostenpost voor 
het bedrijf, omdat het grote, periodieke kapitaaluitgaven 
vereist om nieuwe IT-resources te leveren. Zoals gezegd 
is ITaaS aantrekkelijk omdat het model op basis van 
gebruik flexibiliteit en schaalbaarheid biedt. Dit vermindert 
de kapitaaluitgaven die kunnen worden omgezet in 
operationele uitgaven of kostenvermijding, bijvoorbeeld 
wanneer zich onverwachte bedrijfsgebeurtenissen voordoen. 

Resources-on-demand stelt IT bijvoorbeeld in staat om de 
eenvoud, wendbaarheid en rendabiliteit van de off-premises 
publieke cloud te combineren met de beveiliging, controle, 
ondersteuning en prestaties van een on-premises oplossing. 
Dit model vermindert het risico dat de onderneming loopt 
wanneer zij zich op nieuwe projecten vastlegt. Zonder de 
noodzaak van grote kapitaalinvesteringen zijn er minder 
"verzonken kosten" die in elk project worden geïnvesteerd. 
Als het project slaagt, groeien inkomsten en uitgaven 
samen. Als het mislukt, is er weinig risico, er wordt alleen 
capaciteit teruggegeven aan de pool om andere projecten 
te ondersteunen. 

Z A K E L I J K E  U I T D A G I N G :  Grotere druk om projectuitgaven en -rendement op 
elkaar af te stemmen. Toegewijde IT-silo's zijn vaste kosten, wat een last is voor de organisatie. 

STAP 3: BRENG IT-UITGAVEN IN LIJN 
MET INKOMSTENSTROMEN

Onze beslissing om over te stappen op HPE GreenLake heeft de tijd die 
het duurt om infrastructuurcapaciteit toe te voegen om aan de vraag van 
het bedrijf te voldoen, aanzienlijk verkort, en we hebben een voortdurende 
kostenverlaging gezien van het beheer in dit model. 

–  Global DC Manager, Chemical Company—Customer excerpt/quote from a Forrester Total Economic Impact™ 
Study, juni 2020

Op verbruik gebaseerde prijzen 
voor on-prem implementaties 
kunnen de flexibiliteit van 
de publieke cloud bieden 
met de geruststelling van 
gegevenscontrole. In een 
hybrid-cloudmodel geeft dit 
ondernemingen de keuze uit 
verschillende locaties voor elke 
werklast, met de mogelijkheid 
om op verzoek te schalen. 

– 451 Research, oktober 2019 
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IT-middelen verbeterd met 40%. Met HPE GreenLake ter 
ondersteuning van organisatorische keuzes van on-premises 
infrastructuur en datacenterbeheer, inclusief ondersteuning, 
administratie en planning, zouden de interne IT-professionals van 
de organisatie een meer strategische rol op zich kunnen nemen bij 
het ondersteunen van bedrijfsinitiatieven. 
– Forrester Total Economic Impact™ Study, juni 2020

Checklist

1. Voer een pay-per-use verbruiksmodel 
en ondersteunende infrastructuur in, 
waarbij het pay-per-use bereik boven 
een minimum verbintenisniveau wordt 
gesteld. 

2. Definieer een model voor bufferbeheer, 
zodat op pieken kan worden geanticipeerd. 

3. Bepaal de governance om de 
basisinfrastructuurpool te vergroten 
op basis van voorspellende 
capaciteitsplanning. 

4. Stem IT-kosten af op bedrijfsresultaten. 
Met gemeten data en werkelijk verbruik 
kunnen de kosten op elkaar worden 
afgestemd en kunnen winst en verlies 
nauwkeurig worden gemeten aan de 
hand van wat wanneer wordt gebruikt, 
en wat voor dat gebruik wordt betaald. 

De belangrijkste kosten- en gebruikscijfers 
voor op verbruik gebaseerde IT zijn onder 
andere:

• Kostenfactoren–Topkosten per type 
dienst, plaats, andere

• Geaggregeerde kosten–voor on-premises 
en publieke cloud samen

• Inzichten–Op regels gebaseerde weergaven 
op maat om interessante trends aan het licht 
te brengen

• Voorgedefinieerde weergaven–
Rapportage van kosten en gebruik op basis 
van typische gebruikssituaties en scenario's

Deze stellen de gebruikers in staat om 
transparante uitgavencijfers te verkrijgen, 
mogelijkheden voor kostenoptimalisatie 
te identificeren en budgetten en 
waarschuwingen in te stellen. 
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Verwachte resultaten

• Beheerde en gecontroleerde IT-kosten 
met pay-as-you-grow schaalbaarheid. 

• Projecten kunnen klein beginnen en snel 
groeien of mislukken zonder CAPEX-
sanctie. Met op consumptie gebaseerde 
IT komen nieuwe projecten online 
zonder grote kapitaaluitgaven, waardoor 
meer innovatie mogelijk wordt. 

• IT-kasstromen zijn afgestemd op de 
inkomstenstromen. 

• Lagere IT-kosten dankzij efficiëntere 
processen. 

Vermindert de CAPEX-uitgaven met 
tot 40%. 

Met HPE GreenLake konden klanten 
overprovisionering van infrastructuur 
voorkomen en waren er geen uitgaven 
meer voor vernieuwing van technologie. 
Bedrijven kunnen moderne, krachtigere 
technologie gebruiken en hun gebruik 
op- of afschalen naar gelang van hun 
bedrijfsbehoeften. 

– Forrester Total Economic Impact™ Study, juni 2020

Porsche Informatik versnelt de ontwikkeling van applicaties, vermindert de complexiteit 
van het datacenter en verhoogt het reactievermogen, met HPE GreenLake. Met een 
volledig beheerde hybrid-cloudomgeving waarin men alleen betaalt voor wat men 
verbruikt, kan het bedrijf capaciteit vooruit plannen om overprovisioning te voorkomen. 

De oplossing bedient on- en off-premise datacenters, is eenvoudig te bedienen, en 
ondersteunt virtuele machines en containers. De middelen die voor elke werklast nodig 
zijn, kunnen in minuten en niet maanden worden ingezet, zodat Porsche Informatik kan 
innoveren en werknemers, dealers en klanten wereldwijd beter van dienst kan zijn. 
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Bedrijven staan voor de uitdaging om hun bedrijfskritische toepassingen en infrastructuur draaiende te 
houden terwijl ze transformerende technologieën zoals hybrid cloud inzetten. Het beheer van uiteenlopende 
technologieën is moeilijk en vereist verschillende hulpmiddelen en vaardigheden die misschien niet in-house 
beschikbaar zijn. De belangrijkste redenen waarom bedrijven ervoor kiezen hun management uit te besteden, 
zijn het vrijmaken van personeel, toegang krijgen tot vaardigheden die intern niet beschikbaar zijn, zich 
concentreren op kerncompetenties, en minder tijd besteden aan taken op laag niveau. 

Overschakelen naar een hybrid-cloudomgeving vereist cloud-native vaardigheden en operationele capaciteiten 
die veel organisaties niet hebben. Het ontbreekt hen aan controle en zichtbaarheid in kosten en risico's, en 
met 75% data die naar verwachting in de edge zullen worden gecreëerd en verwerkt, zal de complexiteit 
alleen maar toenemen. Als gevolg daarvan hebben deze bedrijven moeite om hun algemene bedrijfs- of 
transformatiedoelstellingen te halen. ITaaS houdt in dat deze taken in de dienst zijn inbegrepen. 

De invoering van beheerde diensten voor hybrid infrastructuur maakt deel uit van een grotere benadering van een  
as-a-service-model. De uitdaging bestaat erin de juiste technologieën en derde partners te vinden die het best 
problemen kunnen oplossen, de dienstverlening kunnen versnellen, de capaciteit en de schaalbaarheid snel kunnen 
aanpassen, en de complexiteit en de risico's kunnen verminderen. Het bedrijf verwacht een stabiele IT-operatie zonder 
onderbrekingen of downtime, met efficiëntieverbeteringen op het gebied van schaalbaarheid, wendbaarheid, compliance 
en beveiliging. Het diagram illustreert typische besparingen die in HPE GreenLake-omgevingen zijn waargenomen. 

Z A K E L I J K E  U I T D A G I N G :  Operaties vereenvoudigen en verenigen. Organisaties 
willen de duplicatie van personeel en beheerinstrumenten verminderen. Zij zouden het liefst 
gebruik maken van AI/ML en voorspellende analyses om de resultaten te verbeteren. 

STAP 4: BEOORDEEL UW 
BEDRIJFSMODEL VOOR HET 
VERHOGEN VAN DE PRODUCTIVITEIT

3 ,4 ,5 Een in opdracht uitgevoerde studie door Forrester Consulting, The Total Economic Impact™ of HPE GreenLake, juni 2020

6 IDC paper, gesponsord door HPE, The Business Value of HPE GreenLake Management Services, januari 2020

CAPEX-besparingen 
door eliminatie van 
overprovisionering3

MONITOREN
24x7 externe monitoring 
van infrastructuur, 
capaciteit, kosten en 
compliance

BEDIENEN
Eén aanspreekpunt voor 
het vaststellen en oplossen 
van problemen en 
proactieve updates

BEHEREN
Beheren van infrastructuur 
en netwerken, uitvoeren van 
patches, toegangscontrole, 
beveiligingsupdates, 
back-ups, prestaties en 
capaciteitsbeheer

OPTIMALISEREN
Controle op naleving en 
kosten, beveiliging en 
prestatie-optimalisering; 
advies over nieuwe diensten

Minder niet-geplande 
downtime6

Kortere tijdspanne om 
globale IT-projecten te 
implementeren4

Hogere productiviteit  
van uw IT-team door 
minder belasting met  
IT-supportwerkzaamheden5

30-40% 85%75% 40%
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Checklist

1. Overschakelen op een op consumptie 
gebaseerd model. Als men een partner 
inschakelt om de infrastructuur te 
beheren, kost het minder tijd en moeite 
om tot productie over te gaan. 

2. Verenig operaties, verbeter controle en 
inzicht in hybrid omgevingen. 

3. Consolideer relaties en vereenvoudig 
operaties door gestandaardiseerde 
operationele taken uit handen te geven. 

4. Automatiseer processen en procedures. 
Doe, behalve op automatisering, een beroep op externe verkopers wanneer dat kosteneffectief is. Maak 
gebruik van consistente monitoring in alle cloudomgevingen. 

Verwachte resultaten

• Krijg controle over kosten en governance in on-premises en publieke clouds. 

• Verbeterde beveiliging, controle en zichtbaarheid met verenigd beheer en analyses. 

• Betere IT-diensten en kosteneffectievere operaties door hand-offs van operationele 
ondersteuningsdiensten en verbeterde automatisering. 

• IT-personeel kan meer bijdragen aan strategische planning en diensteninnovatie, en zo meer waarde 
aan het bedrijf toevoegen. 

• Bespaar tot 90% op de kosten voor professionele diensten/contractanten door de legacy-infrastructuur 
te vervangen, waardoor dure onderhouds- en infrastructuurbeheertaken worden vermeden. 

IT-afdelingen moeten infrastructuur 
consumeren in plaats van beheren; 
en ten slotte de IT-provisioning voor 
hun bedrijf controleren in plaats van 
ondersteunen. 

–  Why Everything-as-a-Service—Futurum, 
januari 2020

HPE in partnerschap met Zenuity, een toonaangevende 
ontwikkelaar van software voor zelfrijdende en 
geassisteerd rijdende auto's. Zenuity is een joint venture 
tussen Volvo Cars Corporation (VCC) en Veoneer, 
twee Zweedse bedrijven wier namen synoniem zijn 
met veiligheid in de auto. HPE zal cruciale kunstmatige 
intelligentie- (AI) en high-performance computing- 
(HPC) infrastructuur leveren ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van de volgende generatie 
autonome rijsystemen (AD). HPE zal dit als een 
beheerde dienst leveren via HPE GreenLake. Dit biedt 
een gebruiksvriendelijke omgeving voor Zenuity's 
ontwikkelaars bij het testen, leren en valideren van 
nieuwe generaties van haar vlaggenschip AD software. 
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HPE-OPLOSSINGEN OM IT-AS-A-
SERVICE TE CONSUMEREN EN TE 
EXPLOITEREN
Voor een goede aanpak van 
consumptiegebaseerde IT zijn zowel ervaring 
als een breed scala aan functies nodig. Een 
leverancier van consumptiegebaseerde IT 
moet beschikken over robuuste opties voor 
technologie, expertise in oplossingen, sterke 
financiering, wereldwijde ondersteuning 
van bedrijfsklasse en geavanceerde 
mogelijkheden voor het beheer van 
infrastructuur op afstand. 

HPE GreenLake is een marktleidend  
IT-as-a-service aanbod dat de cloudervaring 
naar uw on-premises infrastructuur brengt 
en uw edges, clouds, en datacenters 
verenigt. HPE GreenLake begon 10 jaar 
geleden met het leveren van on-premises 
infrastructuur in een pay-per-use modus. 

HPE GreenLake levert as-a-service-infrastructuur inclusief voorspellend onderhoud en proactieve 
ondersteuningsservices voor uw belangrijkste workloads. Dit koppelt de technologie-uitgaven 
rechtstreeks aan uw zakelijke resultaten. Met de toevoeging van HPE GreenLake Management Services 
kan HPE uw op verbruik gebaseerde infrastructuur voor u beheren, zodat er intern personeel vrijkomt 
om zich te concentreren op kerninitiatieven van het bedrijf die de sleutel tot groei vormen. 

Het voordeel van HPE GreenLake is tweeledig:

• IT-organisaties krijgen infrastructuur geleverd as-a-service, waarvoor maandelijks wordt betaald op 
basis van het werkelijke gebruik. HPE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur, 
zorgt ervoor dat de capaciteit vóór de vraag beschikbaar is, en leidt de IT-organisatie op over de 
beste manier om IT in te zetten bij haar downstream klanten. 

• IT kan on-demand workloads hosten voor hun klanten met behulp van "best practices" operationele 
technieken, orkestratie, en service-catalog-technologie. IT hoeft zich nooit zorgen te maken over 
prestatiegrenzen, want HPE is verantwoordelijk voor de doorlopende en gebufferde provisioning. 

HPE GreenLake

• 10 jaar ervaring–Marktleidend IT-as-a-
service-aanbod dat de cloudervaring overal 
naar apps en gegevens brengt. 

• De cloud-ervaring is overal–Benut de 
moderne cloudervaring on-premises en in 
de edge. 

• Pay per use model–Naar behoefte 
opschalen en afschalen. 

• Voor u bediend–Verplaatst bewerkingen 
naar een cloud-native/CloudOps-proces, 
waarbij clouds met één operationele 
console worden verenigd. 



19 Vier essentiële stappen voor het implementeren van IT as a service | Een blauwdruk voor het leveren van de cloudervaring voor uw on-premises opgeslagen 
apps en gegevens

Zoals we besproken hebben, verandert de manier waarop IT gewoonlijk werkt in een op consumptie 
gebaseerd model, zodat het een middel wordt dat meer waarde toevoegt voor het bedrijf. Belangrijke 
stappen tijdens deze reis zijn onder meer:

1. De overdraagbaarheid evalueren. De beste platforms en capaciteitsvereisten bepalen. 

2. Migratie ondersteunen. Ervoor zorgen dat toepassingen op de juiste manier gehost kunnen worden. 

3. De initiële omgeving specificeren. Een streng gemonitorde nieuwe infrastructuur instellen om een 
basislijn vast te stellen om vandaar te groeien. 

4. Gebruik en kosten monitoren. Een profiel van het capaciteitsgebruik ontwikkelen om de toekomstige 
planning te vereenvoudigen en de kosten strikt af te stemmen op de gebruikte middelen - meestal in 
een as-a-service-model. 

5. De capaciteit aanpassen. Een buffer instellen om kortetermijnpieken in gebruik en groei op te vangen. 
De totale middelen naar behoefte verhogen om de buffercapaciteit op peil te houden. 

6. De operationele services optimaliseren. Routinediensten waar dat mogelijk is, uitbesteden om de 
interne middelen te concentreren op innovatie. 

HPE heeft hun ervaringen met het werken met ondernemingen over de hele wereld geconsolideerd  
in een uitgebreide methodologie. HPE GreenLake oplossingen, gekoppeld aan aanbiedingen van  
HPE Pointnext Services, zoals Workload Portability and Migration, stellen klanten in staat om over  
te stappen naar een succesvolle ITaaS productieomgeving en die vervolgens te exploiteren. 

Verbruik

• HPE GreenLake 
pay-as-you-go verbruik

• Cloud Management Services

Draaien en 
bedienen

• HPE GreenLake Management 
Services

Inzicht en 
controle

• Beheerde naleving
• Beheerde kostenbeheersing
• Right Mix Advisor
• Prestatie- en operationele 

expertise
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Voor een goede aanpak van consumptiegebaseerde IT is zowel ervaring als capaciteit nodig. Een op 
consumptie gebaseerde IT-verkoper moet een robuuste keuze aan technologie bieden, deskundigheid 
in oplossingen, een sterke financiering, wereldwijde ondersteuning op bedrijfsniveau, en geavanceerde 
mogelijkheden voor infrastructuurbeheer. 

Een succesvolle invoering van IT-as-a-service versterkt de traditionele tradities van IT-operaties, namelijk 
levering en dienstverlening van hoge kwaliteit. Het biedt de wendbaarheid en het rendement van een 
publieke-cloudervaring, met de beveiliging, controle en prestaties van on-premises IT. Zakelijke gebruikers 
krijgen een proactieve, flexibele capaciteitsbuffer waarmee snel nieuwe resources kunnen worden toegevoegd. 

Met begeleiding en ondersteuning van HPE kunt u met succes: 

• De juiste mix bepalen om de controle te behouden op basis van uw huidige bedrijfsbehoeften–
HPE Right Mix Advisor is ontworpen om u te helpen een vertrouwde weg vooruit te bepalen door 
inzicht te krijgen in platformbestemmingen voor elke applicatie op basis van de behoefte van elke 
applicatie aan wendbaarheid, prestaties, beveiliging en kosten. 

• Processen voor schaalbaarheid-op-aanvraag instellen als onderdeel van een everything-as-
a-service hybrid-cloudmodel–Schaal op en af met capaciteit die op de bedrijfsvraag vooruitloopt, 
betaal alleen voor wat u gebruikt om overprovisionering te voorkomen en kapitaal vrij te maken. 

• De vaardigheden binnen uw organisatie optimaliseren–Offload het beheer van uw hybrid-
cloudomgeving naar HPE GreenLake Management Services om middelen vrij te maken en u te 
concentreren op de groei en behoeften van uw bedrijf. 

• Evalueer uw bedrijfsmodel om IT te vereenvoudigen–Met HPE GreenLake hebt u controle over uw 
kosten, met meer beveiliging, controle en meer zichtbaarheid met flexibele, geconsolideerde analytics. 

HPE GreenLake brengt het allemaal samen door een cloudervaring te creëren voor al uw apps en gegevens, 
en door een robuust as-a-service portfolio te bieden dat flexibiliteit en time-to-market bevordert. 

CONCLUSIE
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EXTRA HULPBRONNEN

IT-as-a-service listings en links

Consumptiegebaseerde IT-as-a-service

HPE GreenLake

Diensten voor evaluatie en transformatie 

HPE Pointnext Services

HPE Cloud Consulting Services

HPE GreenLake Management Services

MEER INFORMATIE OP
hpe.com/nl/nl/greenlake.html

DEEL DIT MET UW NETWERK

https://www.hpe.com/nl/nl/services/flexible-capacity.html
https://www.hpe.com/nl/nl/services/pointnext.html
https://www.hpe.com/nl/nl/services/consulting/cloud.html
https://www.hpe.com/nl/nl/services/remote-infrastructure-monitoring.html
https://www.hpe.com/nl/nl/greenlake.html
https://www.facebook.com/HPEGreenLake
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-greenlake/
https://twitter.com/HPE_GreenLake

