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De S3-technologie, oorspronkelijk van 
Amazon, is inmiddels wereldwijd het 
standaard dataprotocol aan het wor-

den voor object-georiënteerde opslag. Zelfs 
Microsoft is overstag en past deze steeds va-
ker toe op grote enterprise SQL-databases. 
“Dat is nog niet met alle mogelijkheden die er 
in de technologie van S3 aanwezig zijn”, zegt 
Vincent van der Linden, director Sales voor 
de Benelux, het Midden-Oosten en Scandina-
vië bij Cloudian. “Maar binnen afzienbare tijd 
wordt ondersteuning voor object metadata 
toegevoegd.” Dat laatste is belangrijk, zegt 
Van der Linden, want dat raakt aan de kern 
van waarom object storage ideaal is voor om-
gevingen met veel, snel veranderende data.
“Bij object opslag worden wijzigingen per in-
dividueel object bijgehouden. Wanneer een 
bestand of record per ongeluk wordt gewij-
zigd of verwijderd moet in een traditione-
le opslag een back-up of snapshot worden 
gebruikt om data te herstellen, zelfs als het 
alleen om dat ene object gaat.” 
In zo’n geval wordt door een backup of 
snapshot alle data in datzelfde volume of 
database in zijn geheel teruggezet. Dat 
kan gevolgen hebben voor alle bestanden 
of  records die nieuwer zijn dan het bewus-
te corrupte record, want die worden dan 
ook vervangen door een oudere versie. “S3 
 objecten worden, iedere keer als een be-
stand of record wordt aangepast, immutable 
opgeslagen, waardoor er sprake is van con-
tinue dataprotectie. Doordat een individueel 
object niet te wijzigen is, want er wordt altijd 
een nieuwe versie gecreëerd, is alle opgesla-
gen data tevens beschermd tegen ransom-
ware”, somt Van der Linden op.

Exclusieve partner
Geen wonder dus dat S3 object storage 
steeds populairder wordt. Cloudian zit daar-

bij op de eerste rij, want 
het bedrijf heeft uitste-
kende banden met ver-
schillende toonaangeven-
de partijen in deze markt. 
Niet alleen met VMware, 
voor wie Cloudian de ex-
clusieve partner is voor 
oplossingen via de VM-
ware Cloud Provider Pro-
gram (VCPP) Marketplace. 
Maar ook voor Amazon 
zelf. “Voor de Outpost 
S3 edge-servers leveren 
wij exclusief de bijbeho-
rende S3-opslag”, zegt 
Van der Linden. “En deze 
kan naadloos verbonden 
 worden met S3 buckets in 
de cloud. Een bedrijf kan 
zo dus heel nauwkeurig 
bepalen welke data on 
premise moeten blijven en 
welke in de cloud kunnen.” 
De on premise combinatie 
van Outpost en Cloudian 
opslag is vooral populair 
bij software developers 
die vaak nog behoorlijk 

veel data lokaal hebben staan.
Een andere exclusieve samenwerking gaat 
binnenkort live met Veeam. “Voor Veeam 
V12, die in het najaar verschijnt, wordt object 
storage de primaire opslag, en daarvoor leve-
ren wij de S3-oplossing.” Naast aanschaffen 
als on premise hardware-investering – AWS 
Outpost plus Cloudian on premise OPEX-uit-
gave – en als service via de marktplaats 
van diverse leveranciers – zoals VMware, 
 Microsoft en Amazon – is Cloudian natuurlijk 
ook nog steeds leverbaar als clouddienst bij 
 lokale Managed Service Providers. ◾
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S3 opslag  
verovert de wereld
S3 object storage is aan snelle opmars bezig, met name in enterprise-omgevingen. Daar 
wordt het steeds meer toegepast als de primaire storage-laag. En daar is alle reden toe, 
vindt Vincent van der Linden van Cloudian. “Object-opslag is robuuster en veiliger, dus er is 
geen reden om het niet te gebruiken.” Tekst: Marcel Debets
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