
Samenvatting 

Naam van klant: Mediapro 

Branche: Media 

Locatie: Spanje 

Bedrijfsgrootte: 3000 mensen 

Uitdaging 
•  De groei van het aantal klanten en de 

omzet stimuleren door de snelgroeiende 
markt voor internetstreaming aan te boren

•  De winstgevendheid van services 
maximaliseren door content delivery niet 
meer uit te besteden 

Oplossing 
•  De bedrijfsvisie, architectuur en 

technologieën van Cisco Data Center 
•  Cisco Unified Computing System en het 

Nexus-platform met switches 
•  Cisco Capital-financieringssysteem 

Resultaten 
•  Mogelijkheden gecreëerd voor € 300.000 

aan potentiële  nieuwe omzet 
•  Geschatte besparing van € 250.000 door 

content delivery niet meer uit te besteden 
•  Marktintroductietijd versneld met 

50 procent 

Mediabedrijf vergroot omzet 
uit internetstreaming 

Casestudy van klant 

Holistische datacenterstrategie helpt Mediapro de fundamenten te leggen voor winstgevende bedrijfsgroei. 

Uitdaging 
Mediapro is een van de grootste en snelst groeiende media- en omroepbedrijven in Spanje 
en een toonaangevende speler op de Europese audiovisuele markt. Het talent van de 3500 
zeer vakbekwame medewerkers, de grote hoeveelheid technische bronnen en strategische 
relaties die met partners in de hele wereld zijn gevormd, stellen Mediapro in staat om wereldwijd 
services aan te bieden voor het maken en produceren van multimediacontent. 

Deze content is verkrijgbaar in een uitgebreide reeks formats en bevat onder andere 
dramaseries, films, documentaires en nieuws- en sportprogramma's, waaronder de zeer 
populaire Spaanse GOL TV La Liga-voetbalkanalen. Mediapro verkoopt rechtstreeks aan 
eindgebruikers en biedt ook live-tv, programmering met tijdverschuiving en video-on-demand 
voor serviceproviders, die dit vervolgens opnemen in triple play-paketten voor hun klanten. 

Mediapro is niet alleen de grootste contentproducent van Spanje, maar wordt ook beschouwd 
als een toonaangevend voorbeeld van een succesvolle overstap van services via traditionele 
satelliet en geleasede circuits naar een uitzendnetwerk van de volgende generatie. Het 
bedrijf heeft een IPTV-transportplatform gebouwd op basis van Cisco® MPLS-technologie 
(Multiprotocol Label Switching), waarmee 40 locaties (oftewel ingangspunten) in het hele land 
worden verbonden en tv- en videoservices van hoge kwaliteit en met lage kosten worden 
geleverd aan IP set-top boxes. 

Doordat Mediapro continu werkt aan de groei van publiek en omzet, heeft Mediapro zijn visie 
op IP-architectuur uitgebreid naar het datacenter. "We wilden GOL TV naar internet streamen", 
aldus Gustau Serra, chief information officer bij Mediapro. "Maar in plaats van de content 
delivery aan derden uit te besteden, wilden we dit liever zelf kunnen doen. Dit betekende dat 
we onze productiecentra in Madrid en Barcelona moesten upgraden. Het doel was beide 
faciliteiten te voorzien van een nieuw ontwerp dat in staat is toepassingen voor videostreaming te 
ondersteunen met snelheden van 10 Gbps. Bovendien wilden we door het leveren van volledige 
functionaliteit voor virtualisatie onze activiteiten efficiënter maken en onze producten sneller 
introduceren." 
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Oplossing 
Mediapro nam contact op met hun vertrouwde adviseur Cisco, niet alleen om de sterkste 
technische benadering maar ook de gunstigste financiële voorwaarden te vinden. "We wilden 
graag van Cisco weten hoe zij de eigen datacenters aan het transformeren waren", zegt Serra. 
"Ze hebben hun strategie gedeeld en uitgelegd hoe wij deze benadering konden toepassen om 
meer toegevoegde waarde te halen uit onze servers, netwerken en opslagsystemen."

De benadering van het Cisco-datacenter is gebaseerd op drie belangrijke architecturale pijlers: 

 •  Virtualisatie en automatisering om implementatie en beheer van werklasten te vereenvoudigen 

 •  Unified fabric waarmee een enkel netwerk wordt geleverd dat is geoptimaliseerd voor de 
ondersteuning van data- en opslagvereisten 

 •  Unified computing waarmee een responsief, aanpasbaar computerplatform wordt geleverd 
voor zowel fysieke als virtuele omgevingen 

"Hoewel het bedrijf een snelle groei heeft doorgemaakt, is onze IT-afdeling min of meer 
hetzelfde gebleven", zegt Robert Cama, IT Manager Networking voor Mediapro. "We hebben een 
relatief klein team, dus de mogelijkheid om onze domeinen voor netwerk, server en opslag te 
combineren tot één samenhangend systeem was uiterst aantrekkelijk."

Mediapro heeft een datacenterplatform van de volgende generatie gemaakt op basis van de 
Cisco Nexus®-productfamilie van switches en Cisco Unified Computing System™ (UCS). 

Het Cisco Nexus-besturingssysteem (NX-OS) heeft bijgedragen aan de versnelling van 
netwerkvirtualisatie door nieuwe mogelijkheden te introduceren waarmee iedere datacenterswitch 
gesegmenteerd kan worden in maximaal vier verschillende switches. Elke VDC (virtual device 
context) wordt nu als een afzonderlijke logische entiteit uitgevoerd en wordt weergegeven als een 
uniek apparaat voor de verbonden gebruikers.

Cisco UCS heeft op server- en toepassingsniveau gezorgd voor grotere zichtbaarheid en 
betere besturing van virtuele apparatuur (VM). Eén van de meest voorkomende obstakels bij 
servervirtualisatie is het niet kunnen toepassen van beveiliging en beleidsregels op het VM-
niveau. Deze geïsoleerde beheerbenadering verhoogt niet alleen het beveiligingsrisico, maar kan 
ook consolidatieactiviteiten ondermijnen, waardoor fysieke server-wildgroei vaak wordt vervangen 
door virtuele server-wildgroei. 

De Cisco VN-Link-technologie die in UCS-bladeservers is geïntegreerd, verwijdert deze 
obstakels en zorgt ervoor dat service en beveiliging kunnen worden beheerd per virtuele machine. 
Wanneer bijvoorbeeld fysieke UCS-poortprofielen worden gekoppeld aan virtuele poortgroepen, 
wordt deze gebeurtenis doorgegeven aan het datacenternetwerk en SAN (storage area network), 
en de juiste services voor netwerkprofielen en opslag gaan met de VM mee. 

Deze functionaliteit betekent dat er niet telkens afzonderlijke VLAN's op de switch, VMware, router 
en firewall moeten worden gemaakt, maar dat het UCS een sjabloon laat maken dat naar de 
nieuwe blade wijst. Het apparaat haalt vervolgens automatisch de benodigde informatie op van 
het SAN en configureert zichzelf. 

Bovendien bieden Cisco 7600 Series Routers, ASR 9000 Series Aggregation Services Routers en 
ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances een rendabele en zeer robuuste oplossing voor 
end-to-end routing en beveiliging. 

De technologiekeuze van Mediapro werd aangevuld door een scherp geprijsd financieringspakket 
van Cisco CapitalSM. Dankzij een operationele lease van drie jaar werd het risico beperkt dat 
het wijzigen van technologiepartners en het omwisselen van bladeservers met zich meebrengt. 
Bovendien werd de last van een grote initiële investering (CapEx) vervangen door een 
voorspelbare maandelijkse bedrijfskostenpost (OpEx). 

" Hoewel het bedrijf 
een snelle groei heeft 
doorgemaakt, is onze 
IT-afdeling min of meer 
hetzelfde gebleven. We 
hebben een relatief klein 
team, dus de mogelijkheid 
om de domeinen voor ons 
netwerk en onze server 
en opslag te combineren 
tot één samenhangend 
systeem was uiterst 
aantrekkelijk." 

Robert Cama 

IT Manager Networking 

Mediapro 
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Resultaten 
Door het repliceren van de Cisco-datacenterarchitectuur naar beide productiecentra kon Mediapro 
een groter televisiepubliek bereiken en de winstgevendheid van de service verhogen. 

Doordat GOL TV naar internet wordt gestreamd, wordt de poort geopend naar een potentiële 
omzet uit advertenties en abonnementen van wel € 300.000. Tegelijkertijd wordt jaarlijks ongeveer 
€ 250.000 bespaard doordat content delivery niet meer wordt uitbesteed. 

Mediapro kan bovendien internetstreaming en andere toekomstige services sneller op de markt 
brengen tegen aanzienlijk lagere kosten. Vroeger kon het lanceren van een nieuwe service wel drie 
maanden duren: vanaf de inventarisatie van hardwarevereisten tot het bieden, bestellen, bekabelen, 
installeren, configureren en het uiteindelijke testen. Dankzij Cisco UCS neemt de provisioning en 
implementatie van een nieuwe service nu ongeveer 50 procent minder tijd in beslag. 

Deze verbetering wordt bereikt door verhoogd servergebruik en nieuwe voordelen die worden 
geleverd door de uiterst geavanceerde servertechnologie van Intel. De Intel Xeon processor 
5500-serie is exclusief ontworpen voor UCS en de uitgebreide geheugenfunctionaliteit maakt het 
gemakkelijker om de 'schaal te vergroten', zodat meer VM's kunnen worden gevirtualiseerd op één 
fysiek rack of bladeserver. Als er nog aanvullende capaciteit vereist is, kan Mediapro 'horizontale 
schaalverbreding' toepassen door gewoon een nieuwe blade te kopen en deze in het bestaande 
chassis te plaatsen. Alle hardware en software is al vooraf geconfigureerd, en dankzij de 
gedeelde infrastructuur hoeven er geen extra adapters, interfaces of bekabeling hoeven worden 
aangeschaft. 

De nieuwe Cisco Nexus-omgeving heeft een lossless 10 Gb Ethernet voor unified fabric met een 
lage latentie gecreëerd waarbij het verkeer zowel op Ethernet als Fiber Channel kan plaatsvinden 
via dezelfde kabel. Dit resulteert in nog minder bekabeling, componenten en beheerpunten, en 
lagere totale eigendomskosten. 

Bedrijfsactiviteiten zijn efficiënter en meer geautomatiseerd geworden. Het netwerkverkeer kan 
worden vormgegeven conform beleidsregels die worden bepaald in de Cisco Nexus 5000-serie, 
waardoor de Cisco Nexus 2000 Fabric Extenders feitelijk vrij van beheer zijn. Beheerders kunnen 
de Quality of Service tussen VM's effectiever beheren, eigenlijk op dezelfde manier als bij fysieke 
servers. Het beheer van fabric, racks en bladeservers is ook aanzienlijk vereenvoudigd. 

Door de flexibele commerciële voorwaarden die worden geboden door Cisco Capital kon 
Mediapro de projectkosten spreiden, waardoor het rendement op de investering (ROI) werd 
versneld en het cashflowbeheer werd verbeterd. "We hadden al een overtuigende business case, 
maar Cisco Capital kon deze nog verder verbeteren door de ROI terug te brengen naar drie jaar", 
aldus Serra. "Bovendien is onze investering beschermd tegen veroudering door ingebouwde 
opties voor vernieuwing, waardoor we mee kunnen blijven surfen op de golf van technologie." 

Volgende stappen
Op de lange termijn kan Mediapro ook besparingen verwachten op het gebied van energieverbruik 
en ruimtegebruik. UCS draagt hier op twee manieren aan bij. Ten eerste hoeven er niet meer 
continu servers te worden toegevoegd, omdat er meer inzicht is in de VM's. Ten tweede wordt er 
minder fysieke ruimte in beslag genomen. Een UCS-bladeserverchassis neemt slechts een derde 
in beslag van de ruimte die een traditionele rackmontageserver vereist. 

"Onze investering in datacentertechnologie van de volgende generatie vormt steeds meer het 
cruciale verschil dat ons in staat stelt nieuwe markten aan te boren", zegt Serra. 

" Onze investering in 
datacentertechnologie van 
de volgende generatie 
vormt steeds meer het 
cruciale verschil dat ons in 
staat stelt nieuwe markten 
aan te boren."

Gustau Serra 

CIO 

Mediapro
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PRODUCTLIjST

Datacenter 

• Cisco Unified Computing System 

Routing en switching 

•  Cisco Nexus 7000 en Cisco Nexus 5000 Series Switches met Cisco Nexus 2000 
Series Fabric Extenders

• Cisco 7600 Series Routers

• Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers

• Cisco MDS 9500 Series Multilayer Directors

Beveiliging en VPN

• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances
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