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Een eersteklas  
datacenter inrichten 
zonder een  
datacenterexpert
Het nijpende tekort aan technisch personeel blijft grote ondernemingen voor 
problemen stellen. Volgens onderzoek door Korn Ferry zal het bedrijfsleven hierdoor 
in 2030 voor 8,5 biljoen dollar aan omzet mislopen. Ondertussen maken de opkomst 
van bandbreedte-intensieve toepassingen zoals edge computing en het Internet 
of Things en de toename van het aantal verbindingspunten met het netwerk het 
beheer van data centers er almaar complexer op. Het treffen van maatregelen om de 
automatisering van het data center te vereenvoudigen, is van cruciaal belang voor 
het waarborgen van het continue functioneren van datacenters. Tekst: Mike Bushong, Group Vice 

IT-managers hebben in hun streven 
naar hogere snelheden en optimalisatie 
steevast de focus gericht op de appli-

catievereisten en –prestaties. Die kregen 
voorrang boven al het andere. De onder-
liggende infrastructuur werd in allerlei 
bochten gewrongen om ruimte te bieden 
voor de applicatiebehoeften. Deze op 
maat toegesneden infrastructuur werkte 
een tijdlang.
Maar in een moderne omgeving die wordt 
beïnvloed door de opkomst van streaming 
video, hybride werken en het Internet of 
Things, is er sprake van een explosieve 
groei van het aantal gebruikers (zowel 
mensen als apparaten), applicaties, data, 
private en publieke domeinen, en door de 
coronacrisis nu ook het aantal locaties. 
Voor al deze factoren moet optimale on-
dersteuning worden geboden. Dit vraagt 
om beheer op een compleet nieuwe 
schaal. Het is niet langer mogelijk om met 
op maat ontwikkelde processen te blijven 
werken zonder dat de kosten de pan uit 
rijzen.
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Meer weten? Registreer 
nu voor dit seminar 
over Intent Based 
Networking dat Juniper 
Networks samen met 
de Dutch Data Center 
Association organiseert.

Wanneer: 7 Juli – 12:30-
17:00
Waar: Hoofdkantoor 
Dutch Datacenter 
Association - Laarder-
hoogtweg 18, Amster-
dam
Registratie &  
programma: 

IT-managers 

zijn conservatief 

als het om 

verandering gaat

tie, het ontwerp en beheer via de ope-
rationele laag is eveneens van cruciaal 
belang.

Processen herzien
Een van de belangrijkste factoren die 
bijdragen aan de complexiteit rond het 
beheer van datacenters is een gebrek 
aan betrouwbaarheid. Netwerken staan 
berucht om hun kwetsbaarheid. Daarom 
stellen IT-managers zich conservatief op 
als het om verandering gaat. Het auto-
matiseren van wijzigingen binnen data-
centernetwerken kan het werk van de 
huidige en nieuwe medewerkers dras-
tisch vereenvoudigen en stroomlijnen. 
De interfaces die hiervoor zijn beno-
digd zijn al meer dan 20 jaar in omloop. 
IT-managers zijn echter terughoudend 
met het gebruik daarvan uit angst voor 
potentiële problemen.

Als netwerkbeheerders erop kunnen 
vertrouwen dat wijzigingen altijd uitpak-
ken zoals bedoeld, of op zijn minst geen 
problemen veroorzaken, zijn ze niet lan-
ger aangewezen op mechanismen voor 
wijzigingsbeheer. Deze vertragen pro-
cessen, compliceren de procedures voor 
nieuwe werknemers en bemoeilijken de 
inzet van AI-tools. IT-managers die de 
efficiëntie en snelheid willen verbeteren 
moeten inzien dat het uitbouwen van 
hun operationele laag de eerste stap 
is om betrouwbaarheid voorop te stel-
len. Binnen veel datacenters wordt het 
doorvoeren van wijzigingen stopgezet 
tijdens feestdagen om complicaties te 

voorkomen, maar niets werkt zo 
vertragend als alles volledig tot stil-
stand te brengen.

Kosten
IT-managers die hun processen 
willen vereenvoudigen en opti-
maliseren moeten daarnaast de 
technologische vereisten nauwlet-
tend bestuderen. We hebben meer 
keuze vrijheid, maar daar zijn he-
laas meer kosten aan verbonden. 
Als elke leverancier van hardware 
of software voor datacenters een 
eigen beheeraanpak hanteert die 
de tussenkomst van zijn operatio-
nele teams vereist, zullen de kosten 
lineair groeien in verhouding tot 
het aantal leveranciers. Dit is geen 
houdbare situatie. En het is een be-
langrijke reden waarom veel multi -
vendorstrategieën moeilijk uitvoer-
baar zijn gebleken.
Leveranciers zijn echter begonnen 
met de ontwikkeling van software-
oplossingen die kunnen draaien op 
alle mogelijke kastjes en switches 
die er maar in een datacenter te vin-
den zijn. Als bedrijven slim te werk 
gaan, zorgvuldig nadenken over de 

Gedegen architectuur
Om deze reden zochten IT-managers hun heil 
in de cloud. Cloudproviders gaven prioriteit 
aan de ontwikkeling van een grootschalige, 
duurzame infrastructuur. Ze dwongen ap-
plicaties in een keurslijf zodat die aansloten 
op standaardarchitecturen. Dit maakte het 
makkelijker voor hen om hun activiteiten op 
te schalen. Hierdoor verloopt het beheer van 
deze reusachtige cloud omgevingen een stuk 
kostenefficiënter dan het beheer van net-
werken van redelijk complexe organisaties. 
De overstap naar cloud computing brengt 
echter weer nieuwe uitdagingen met zich 
mee op het gebied van eigendom, beveili-
ging en compliance.
Wat moeten IT-managers nu precies doen? 
Heel simpel: datacenters met een gedegen 
architectuur bouwen. Dat begint met de in-
zet van open protocollen die zijn getest in de 
meest veeleisende omgevingen die er maar 
te vinden zijn, en EVPN- en BPN-omgevin-
gen in het bijzonder. Maar het ontwikkelen 
van een beter architectuurkader is nog maar 
het begin. Het stroomlijnen van de installa-

manier waarop zij hun processen inrich-
ten, aan betrouwbaarheid een hogere 
prioriteit toekennen dan snelheid, de 
infrastructuur boven applicaties stellen 
en hun partners met zorg uitkiezen kun-
nen ze de mix van leveranciers vinden 
die het beste op hun behoeften aansluit. 
Deze eerste stappen zijn bepalend voor 
hun succes.

Het datacenter anno 2022
Datacenters krijgen een te complex en 
gedistribueerd karakter om vast te blij-
ven houden aan ouderwetse processen 
en onsamenhangende beheertools. En 
nu steeds meer datacenters hun deuren 
openen voor werknemers zonder traditi-
onele IT-ervaring is het duidelijk dat au-
tomatisering van het beheer van de da-
gelijkse processen de enige oplossing is. 
Het verleggen van de focus van maat-
werk naar betrouwbaarheid en het in-
zetten van de laatste technologieën 
binnen een open, uitbreidbare netwerk-
structuur voor het automatiseren en 
vereenvoudigen van processen kan een 
oplossing bieden voor het tekort aan 
technisch talent. Dit zal ook het leven 
van ervaren technici er een stuk eenvou-
diger op maken. ◾
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