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Casestudy van klant

Aanbieder van reisdiensten realiseert 
optimale efficiëntie en schaalbaarheid

Travelport bespaart tijd, kosten en 
resources met Cisco Unified Computing 
System en Cisco Nexus-serie switches.
Uitdaging
Travelport is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor 
transactieverwerking voor bedrijven in de wereldwijde reisindustrie. Het bedrijf biedt 
technische operationele ondersteuning en services voor content processing voor 
420 luchtvaartmaatschappijen, 60.000 reisbureaus en online reisdiensten.

De uitgebreide Linux- en Windows-systemen van Travelport bedienen jaarlijks al 
miljoenen klanten. Toen het bedrijf vijf jaar vooruit keek, realiseerde de TTO-organisatie 
(Travelport Technical Operations) zich dat met de huidige strategie voor netwerk- 
en serverinfrastructuur aanzienlijk meer mankracht en apparatuur nodig zou zijn om 
aan de geanticipeerde groei tegemoet te komen. De netwerk- en serverteams zaten 
al tegen de grens van hun capaciteit.

De serverinfrastructuur van Travelport groeide gestaag. In 2008 werden in het 
datacenter 2021 fysieke servers en 214 virtuele machines (VM's) geïnstalleerd. 
Sindsdien installeerde het bedrijf gemiddeld 125 servers en 66 VM's per maand. 
Met 4800 fysieke servers, 1700 virtuele servers en geen einde in zicht was alleen 
al het snel genoeg implementeren van servers een hele opgave. Met meerdere access 
layer-switches en meerdere toepassingen die tussen servers werden uitgevoerd, 
had de netwerk-backbone van Travelport aanzienlijk meer extra capaciteit nodig.

Travelport wilde zo veel mogelijk servers virtualiseren, en daarnaast de 
serverinfrastructuur sneller kunnen implementeren. De meeste tijd werd door het 
personeel besteed aan het beheren van serververzoeken en servergerelateerde 
toepassingsprojecten, en voor iedere nieuwe server of VM waren meerdere 
mensweken nodig om deze in productie te brengen. Travelport heeft ook een 
wereldwijd productontwikkelingsteam dat nonstop werkt. Een snelle  
implementatie van servers voor productontwikkeling en gebruikerstests  
was essentieel voor de flexibele ontwikkeling van het bedrijf.

Samenvatting

Uitdaging
•  Infrastructurele mogelijkheden 
bleven achter bij bedrijfsdoelen

•  Server- en netwerkbeheer werd 
steeds tijdrovender en complexer

•  Veerkracht en prestaties van 
infrastructuur voldeden niet aan 
bedrijfsnormen

Oplossing
•  Cisco Unified Computing System 
met op Intel® Xeon® 5500- en 
5600-serie gebaseerde blades

•  Cisco Nexus 5000- en 7000-serie 
switches

•  Implementatieservice Cisco 
Services Unified Computing System

Resultaten
•  Hardware en bekabeling acht keer 
efficiënter

•  Switches geconsolideerd van 
12 tot 4, dus lagere kosten voor 
hardware, poorten, bekabeling, 
koeling en voeding

•  Implementatietijd server 
teruggebracht van weken tot uren
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"Onze teams hoeven 
zich nu niet meer dag 
in dag uit bezig te 
houden met beheer, 
maar kunnen werken 
aan de uitdagingen die 
we zien aankomen. We 
zullen de komende jaren 
blijven profiteren van 
besparingen op netwerk-, 
server- en OPEX-kosten, 
wat de efficiëntie en 
responsiviteit van IT nog 
meer ten goede komt."

—  Gregory G. Sheperd, 
directeur Network 
Infrastructure and 
Security bij Travelport

"Hoewel we uitstekend aan de behoeften van klanten konden voldoen, moest 
de infrastructuur veel schaalbaarder en veerkrachtiger zijn om de verwachte groei 
van de komende jaren te kunnen afhandelen", aldus Steven Senecal, manager Global 
Server Engineering bij Travelport.

Oplossing
De netwerk- en serverteams werkten samen aan het dichten van de kloof tussen 
de netwerk- en serverinfrastructuren. Ze stelden een nieuw netwerk-en serverplan op, 
gebaseerd op een Cisco Unified Computing System™ met Intel Xeon-processors uit 
de 5500- en 5600-serie en Cisco Nexus®-serie switches, en implementeerden met 
assistentie van services van Cisco een proof of concept.

"Cisco voorzag ons datacenter in Atlanta van een Cisco Unified Computing System-
chassis en een grote hoeveelheid expertise", aldus Gregory G. Sheperd, directeur 
Network Infrastructure and Security. "De Cisco Unified Computing System Manager 
en serviceprofielen waren voor ons belangrijke verkoopargumenten die een aanzienlijke 
technologische verandering betekenden."

Travelport gaf ook de voorkeur aan de Intel Xeon 5500- en 5600-processorplatforms 
omdat het Intel-platform het meest geschikt is voor de ontwikkelingsbehoeften van het 
bedrijf, dat al een sterke relatie met Intel had. Intel Xeon-processors uit de 5600-serie 
zijn de volgende generatie intelligente serverprocessors. Ze reguleren automatisch het 
stroomverbruik en combineren zo toonaangevende energiezuinigheid met intelligente 
prestaties die op elke werklast worden afgestemd. Met de Intel Xeon-processor en 
Cisco® Unified Computing System realiseerde Travelport een zichtbare verbetering in 
het aantal geïmplementeerde VM's per core voor een recordbrekende schaalbaarheid.

Travelport koos ook voor Cisco Nexus 7000-serie switches. Met de Cisco Nexus-
switches kan Travelport verbindingen van Cisco Unified Computing System 
efficiënt verzamelen en zo een backbone met een capaciteit van 10 GB realiseren. 
Ze ondersteunen ook virtualisatie door middel van VDC's (Virtual Device Contexts). 
VDC's combineren groepen toegewezen softwareprocessen met toegewezen 
hardware om gevirtualiseerde besturings- en gegevensplanes te bieden binnen een 
onafhankelijke beheercontext.

"Met de Nexus VDC's kunnen we web- en toepassingslagen segmenteren tot 
virtuele apparaten op basis van bedrijfsbehoeften, met foutisolatie en beheer op 
contextniveau", aldus Cliff Forrester, manager Network Engineering bij Travelport. 
"Zo kunnen we het stroomverbruik en de ruimtelijke vereisten optimaliseren, en 
daarmee uiteindelijk de servicesnelheid."

Travelport had een gevestigde relatie met Presidio Networked Solutions, een 
Cisco Gold Certified Partner, die technische ondersteuning en expertise leverde. 
Terwijl Travelport zich voorbereidde op de eerste implementatie van het Cisco 
Unified Computing System, werd Presidio in de arm genomen voor planning- en 
engineeringservices. Travelport werkte ook samen met Intel om Cisco Services aan 
te trekken voor assistentie bij het configureren van de systemen.

"Intel en Cisco hebben geweldig samengewerkt als partners om van onze eerste 
implementatie een succes te helpen maken", aldus Senecal. "We hebben in eerste 
instantie 180 chassis geïmplementeerd, waarbij hun hulp onmisbaar was."
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Travelport, Presidio en Cisco voltooiden samen het ontwerp- en engineeringwerk voor 
het Cisco Unified Computing System en de Nexus-switches, voordat de apparatuur 
werd besteld. Toen Cisco Services arriveerde, waren de systemen al bekabeld, in racks 
geplaatst en gestapeld. Cisco Services ging samen met het team van Travelport aan 
het werk om de systemen te configureren aan de hand van de specifieke vereisten 
van het bedrijf. Het team werkte samen via Cisco Unified Computing System Manager 
en configureerde serviceprofielen, stelde MAC-adresgroepen in, maakte rapporten en 
ontwikkelde standaarden voor het labelen van Fabric Interconnects om meldingen te 
volgen door datacentersystemen. Presidio leverde gedurende de implementatie ook 
technische ondersteuning op locatie voor het Unified Computing System en de Nexus-
systemen. Cisco Services, Intel en Presidio hielpen Travelport de implementatie te 
versnellen, zodat de Cisco Unified Computing System- en Nexus-oplossingen al snel 
vruchten begonnen af te werpen.

Sinds de initiële implementatie heeft Travelport blades en Nexus-serie switches 
toegevoegd. Op dit moment heeft de IT-groep van Travelport 1215 Cisco Unified 
Computing System-bladeservers met Intel Xeon-processors uit de 5500-en 
5600-serie, twee Nexus 7010-serie switches, twee Nexus 7018-serie switches 
en 16 Nexus 5000-series switches geïmplementeerd in de ontwikkelings- , 
gebruikerstest- en productieomgevingen. Travelport selecteerde de onlangs 
aangekondigde Cisco UCS C210 M1-oplossing voor 88 rackservers, die zich als uiterst 
betrouwbaar hebben bewezen,wat een belangrijke vereiste was voor de implementatie.

"Onze grootste prioriteit bij de selectie van een nieuwe datacenterserver was 
betrouwbaarheid, aangezien uptime voor onze reissites van cruciaal belang is", aldus 
Seneca. "We hebben meer dan een jaar geleden 88 Cisco UCS C210 M1- en M2-
rackservers geïmplementeerd, en de betrouwbaarheid is superieur gebleken. Voor 
onze bedrijfsgroei is dat essentieel."

Resultaten
Dankzij de flexibiliteit van de nieuwe datacenteroplossing kan Travelport nu snel 
inspelen op nieuwe bedrijfsbehoeften. Senecal heeft berekend dat Travelport de 
volgende besparingen realiseert:

•    Een achtvoudige besparing op racks, bekabeling, servers, netwerk en kosten
•    86 procent besparing op het totaal aan ondersteuningsuren
•    70 procent besparing op het totaal aan voedings- en koelingskosten (kW)
•    86,5 procent besparing op het totaal aan vloerruimte voor het datacenter

"De serviceprofielen van het Cisco Unified Computing System zijn erg handig voor 
TTO-datacenterbeheerders", aldus Senecal. "We kunnen voor elke blade een 
unieke identiteit creëren en opslaan. Ons team kan deze informatie opvragen voor 
bedrijfsmiddelenbeheer, en als het nodig is kunnen we een blade letterlijk binnen een 
paar minuten vervangen."

Dankzij de serviceprofielen kunnen toepassingen nu aanzienlijk sneller worden 
geïmplementeerd. Het team van Travelport kan automatisch een blade-identiteit 
genereren, nog voordat de nieuwe blades zijn geleverd. Zodra de blade is 
geïnstalleerd, wordt de identiteit automatisch ingevuld en is de server in productie. 
In december 2010 arriveerden 218 nieuwe blades voor implementatie. Het Hardware 
Systems Management-team van Travelport installeerde 190 servers in zes uur en 
droeg ze over aan het Global Server Engineering-team. Aan het eind van de derde 
dag had het Global Server Engineering-team 190 servers overgedragen aan het 
besturingssysteemteam. Dit zou in het verleden weken hebben gekost.



   

   

   

   

  

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc. 
San Jose, CA

Hoofdkantoor Zuidoost-Azië 
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. 
Singapore

Hoofdkantoor Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Nederland

Cisco beschikt wereldwijd over meer dan 200 kantoren. Adressen, telefoonnummers en faxnummers vindt u op de Cisco-website op www.cisco.com/go/offices.

© 2011 Cisco en/of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of van 
zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Een lijst met handelsmerken van Cisco is te vinden op www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde 
handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschaprelatie tussen Cisco 
en enig ander bedrijf. (1005R)

C36-674549-01   6/11

Met het serviceprofiel kunnen ook problemen snel worden hersteld om de veerkracht 
te verhogen. Als een probleem optreedt dat van invloed is op de uptime, kan een 
nieuwe blade worden geïnstalleerd en het serviceprofiel worden toegepast, zodat de 
toepassing binnen enkele minuten is hersteld. Travelport kan bovendien eenvoudig een 
blade loskoppelen van een Cisco Unified Computing System-pod en deze verplaatsen 
naar een andere pod, om zo binnen één dag computing-resources toe te voegen. 
Het Cisco Unified Computing System en de Cisco Nexus-oplossing bieden veel meer 
flexibiliteit om computing- en netwerkbedrijfsmiddelen optimaal te benutten.

"Voor het netwerk zijn de Nexus 7000 VDC's een groot pluspunt", aldus Forrester. 
"Met de VDC's hebben we vier switches geconsolideerd tot twee, en in onze 
ontwikkelings- en gebruikerstestomgeving hebben we in plaats van acht switches 
nu twee Nexus 7010-serie switches. Dat is een aanzienlijke vermindering in hardware, 
netwerkpoorten, bekabeling en arbeidstijd."

De geconvergeerde infrastructuur heeft de netwerk-, server- en opslagteams op een 
vanzelfsprekende manier samengebracht. Zo kan Travelport zijn doelstellingen voor 
de komende jaren blijven waarmaken.

"Onze teams hoeven zich nu niet meer dag in dag uit bezig te houden met beheer, 
maar kunnen werken aan de uitdagingen waarvan we weten dat die eraan komen", 
aldus Sheperd. We zullen de komende jaren blijven profiteren van besparingen op 
netwerk-, server- en OPEX-kosten, wat de efficiëntie en responsiviteit van IT nog meer 
ten goede komt."

Meer informatie
Voor meer informatie over Cisco Unified Computing System gaat u naar:  
www.cisco.com/go/unifiedcomputing.

Voor meer informatie over Cisco Services gaat u naar:  
www.cisco.com/go/services en www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices.

Voor meer informatie over Travelport gaat u naar: www.travelport.com. 

Voor meer informatie over Intel gaat u naar: www.intel.com/itcenter/.

Dit klantverhaal is gebaseerd op door Travelport verstrekte informatie en beschrijft hoe die specifieke 

organisatie profiteert van de implementatie van producten van Cisco. Er zijn veel factoren die mogelijk 

hebben bijgedragen aan de beschreven resultaten en voordelen. Cisco biedt geen garantie voor 

vergelijkbare resultaten elders.

CISCO LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF 

IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF 

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is het afwijzen van expliciete of 

impliciete garanties niet toegestaan, zodat deze afwijzing mogelijk niet op u van toepassing is.

Producten en diensten

Routing en switching

•  Cisco Unified Computing System
–  Cisco UCS B200 M1- en  

M2-bladeservers
–  Cisco UCS B230  

M1-bladeservers
–  Cisco UCS B440 M1-bladeserver
–  Cisco UCS C210 M1- en  

M2-bladeservers
•  Cisco Unified Computing System
•  Cisco Nexus 7010- en  
Nexus 7018-switches

•  Cisco Nexus 5010- en  
Nexus 5020-switches

•  Cisco Nexus 2148- en  
Nexus 2248-switches

•  Implementatieservice Cisco Unified 
Computing System


