
Samenvatting 

Naam van klant: EDIF Holding SPA 

Branche: Groothandel en distributie 

Locatie: Corridonia, Italië 

Aantal werknemers: 400 

Uitdaging 

• De klantenservice verbeteren 

• Lagere bedrijfskosten 

• Bedrijfsflexibiliteit verbeteren 

Oplossing 
•  Geïntegreerde datacenterarchitectuur, 

op twee locaties geïmplementeerd voor 
flexibele en rendabele bedrijfscontinuïteit 

Resultaten 
•  Betere klantenervaring door optimalisatie 

van onlinesystemen en logistieke systemen 

•  Totale IT-kosten verlaagd met ongeveer 
75 procent 

•  Bedrijfscontinuïteit versterkt door 
implementatie op twee locaties 

Technologie-partners 
• EMC 

• VMware 

Casestudy van klant 

EDIF verbetert reactievermogen en flexibiliteit van het bedrijf met datacenterarchitectuur van Cisco en EMC. 

Uitdaging 
EDIF is een elektrotechnische groothandel en distributeur die werkzaam is in het oostelijke deel 
van Italië en in 2010 een omzet heeft gerealiseerd van € 136 miljoen. Het bedrijf voorziet meer 
dan 10.000 business-to-business-klanten van huishoudelijke en industriële producten voor 
verlichting, zonne-energie, automatisering, bewaking en beheer van gebouwen en beveiliging.

EDIF heeft twee hoofdgebouwen in de stad Corridonia die minder dan 300 meter van elkaar 
vandaan staan. Het bedrijf heeft verder nog 25 regionale verkoopkantoren. Technologie is 
de belangrijkste pijler van het bedrijf en alle bedrijfstoepassingen (van magazijnlogistiek en 
orderverwerking tot e-mail en geïntegreerde communicatie) zijn gevestigd in een datacenter dat 
ook nog een MPLS-netwerk (Multiprotocol Label Switching) ondersteunt waarmee 250 interne 
gebruikers met elkaar zijn verbonden.

Dit datacenter bevond zich in een van de hoofdgebouwen, maar had geen ruimte meer voor 
nieuwe servers om de toekomstige groei van het bedrijf te ondersteunen. Het bedrijf was van 
plan om een tweede datacenter te openen in het andere hoofdgebouw, zowel om meer ruimte te 
creëren als om de bedrijfscontinuïteit te verbeteren.

"Bijna al onze verkooporders en essentiële bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van toepassingen die 
in ons datacenter worden gehost", aldus CIO Samuele Cerquetti. "Eventuele onderbrekingen van 
deze processen kunnen verlies van orders en klanten veroorzaken, dus we wilden dat risico zoveel 
mogelijk beperken."

Een ander belangrijk doel was de verbetering van de bedrijfsefficiency door de IT-services beter 
te laten aansluiten op de behoeften van interne gebruikers, waaronder de verkoopkantoren van 
het bedrijf en klanten die online orders plaatsen. De installatie van een nieuwe fysieke server 
duurde voorheen zo'n twee dagen en EDIF wilde dit graag inkorten tot een uur. "Er is een enorme 
vraag naar IT-services, zowel intern als extern", aldus Cerquetti. "Als we niet snel genoeg kunnen 
reageren op die vraag, verliezen we klanten en dat kan ons veel geld kosten." 

De verbetering van de efficiency van het datacenter was een andere prioriteit, omdat de bedrijfskosten te hoog waren. Er bevonden zich te veel 
fysieke servers in een kleine ruimte, waardoor alleen de kosten voor koeling al opliepen tot ongeveer € 30.000 per jaar. De architectuur was 
complex: er waren twee technici nodig om toezicht te houden op de vele verschillende kabels, componenten en beheerpunten. EDIF wilde zo 
min mogelijk tijd besteden aan het vervangen van defecte serverblades en de uitvaltijd verminderen die nodig was voor systeemonderhoud, 
dat meestal buiten kantooruren moest worden uitgevoerd. 
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Elektrotechnische firma verlaagt kosten 
van datacenter met 75 procent



Casestudy van klant

" Cisco en EMC beschikken 
over dezelfde strategie 
en hun oplossingen 
zijn vooraf ontworpen 
en getest om samen te 
werken. Resultaat: een zeer 
snelle marktintroductietijd 
wat betreft integratie, 
probleemoplossing en 
implementatie." 

Oplossing 
EDIF heeft eerst enkele traditionele bladeserverarchitecturen geëvalueerd voordat EDIF een 
livedemonstratie bezocht van het Cisco Unified Computing System™ (UCS™), dat recentelijk was 
gelanceerd. Cisco® UCS was helemaal nieuw, maar toch was het EDIF-team onder de indruk 
van het geïntegreerde ontwerp van het systeem dat computergebruik, netwerken, opslag en 
virtualisatie omvat. EDIF was ook geïnteresseerd in de mogelijkheid om alle datacenterelementen 
te beheren als een enkel samenhangend systeem met UCS, een functionaliteit die door geen 
enkele andere oplossing werd geboden. 

Cisco UCS bood EDIF een geïntegreerde omgeving waarop EDIF zijn toepassingen kon uitvoeren, 
in plaats van verschillende technologieën voor serverblades, netwerken, opslag en virtualisatie. 
"We hebben berekend dat UCS de beste prijs-prestatieverhouding bood van alle systemen die 
we hebben overwogen", aldus Cerquetti. "Het geïntegreerde ontwerp van UCS vereenvoudigt 
de IT-architectuur zodanig dat we zeer aanzienlijke besparingen kunnen realiseren wat betreft 
kapitaaluitgaven en bedrijfskosten. We hebben onze IT-bedrijfskosten met ongeveer 75 procent 
kunnen verlagen." 

EDIF was bovendien onder de indruk van de volgende functionaliteit van Cisco UCS: de 
programmeerbare infrastructuur van het systeem waarmee het proces van provisioning van 
datacenterbronnen wordt geautomatiseerd door het maken van 'serviceprofielen' die eenmalig 
worden geconfigureerd en die worden gebruikt om bronnen heel snel toe te wijzen. EDIF besefte 
dat deze functionaliteit zou bijdragen aan het behalen van een belangrijke doelstelling, namelijk 
sneller inspringen van de IT-services op zakelijke behoeften. 

EDIF heeft één Cisco UCS-omgeving met twee chassis ingevuld met B200 M2-blades van 
halve breedte, en twee Fabric Interconnects die de intelligence van het systeem bevatten. Het 
bedrijf heeft het UCS verdeeld over de twee locaties in Corridonia, waarbij op iedere locatie een 
chassis en een Fabric Interconnect is geïnstalleerd (zie afbeelding 1). Aangezien het UCS als één 
systeem blijft lopen (wat alleen mogelijk is dankzij de korte afstand tussen de datacenters), wordt 
de bedrijfscontinuïteit van EDIF door deze configuratie verbeterd zonder dat de kosten worden 
verhoogd.

Afbeelding 1. EDIF verdeelt het UCS over twee locaties en installeert een chassis en een 
Fabric Interconnect op elke locatie. 

Samuele Cerquetti 

CIO 

EDIF 
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Casestudy van klant

" We hebben berekend 
dat UCS de beste prijs-
prestatieverhouding bood 
van alle systemen die we 
hebben overwogen. Het 
geïntegreerde ontwerp van 
UCS vereenvoudigt de IT-
architectuur zodanig, dat we 
zeer aanzienlijke besparingen 
kunnen realiseren. Zo hebben 
we onze IT-bedrijfskosten met 
ongeveer 75 procent kunnen 
verlagen." 

EDIF is ook voor opslag overgestapt op EMC, waarbij EDIF twee EMC CLARiiON AX4-
netwerkopslagoplossingen heeft gekozen die geïntegreerd zijn met Cisco UCS en VMware. 
Door één opslagoplossing in elk datacenter te implementeren, kon EDIF de opslag tussen de 
twee locaties repliceren en de beveiliging van bedrijfskritieke gegevens versterken. 

Naast de schaalbaarheid en het beheergemak van het CLARiiON-systeem, vormde de sterke 
technische en strategische samenwerking tussen Cisco en EMC een andere belangrijke factor 
bij het besluit van EDIF.  

"Dit is de eerste keer dat ik zo'n sterk partnerschap heb gezien tussen twee leveranciers", aldus 
Cerquetti. "Cisco en EMC beschikken over dezelfde strategie en hun oplossingen zijn vooraf 
ontworpen en getest om samen te werken. Het resultaat is een zeer snelle marktintroductietijd 
wat betreft integratie, probleemoplossing en implementatie. Dit was belangrijk, omdat ons 
risico hierdoor werd beperkt en de gecombineerde prestaties van de twee systemen werden 
verbeterd, waardoor we konden profiteren van een uitstekende prijs-prestatieverhouding." 

Samuele Cerquetti 

CIO 

EDIF 

Het Cisco UCS wordt door twee Cisco MDS 9124 Multilayer Fabric Switches (een in elk 
datacenter) verbonden met de oude opslagsystemen van EDIF. Cisco was de enige leverancier 
die deze functionaliteit kon leveren. Hierdoor kan EDIF oude apparatuur blijven gebruiken en 
hoeft het bedrijf niet te investeren in vervangende systemen. 

Resultaten 
Dankzij de betere prestaties in het datacenter kunnen onlinesystemen en logistieke systemen 
efficiënter werken, waardoor de interactie tussen klanten en EDIF is verbeterd. Doordat er één 
gedeeld Cisco UCS-systeem op twee locaties is geïnstalleerd, zijn de bedrijfscontinuïteit en 
flexibiliteit versterkt door twee 'actieve' datacenters te creëren in plaats van een actieve faciliteit 
en een stand-byfaciliteit.

Door de keuze voor Cisco UCS en EMC CLARiiON is opslagbeheer eenvoudiger en goedkoper 
geworden, omdat de unified fabric in UCS zorgt dat netwerken, opslag en beheer worden 
gecombineerd in één fysieke infrastructuur. Dankzij de EMC-oplossing hoeven softwaresystemen 
geen gegevens meer te synchroniseren tussen twee locaties voor gegevensverwerking, 
omdat het systeem zelf de consistentie van de gegevens continu en zorgvuldig controleert. 
De FCoE-technologie (Fibre Channel over Ethernet) die is ingebouwd in het UCS zorgt voor 
een vermindering van minstens de helft van het aantal netwerkadapters en switches die in een 
opslagnetwerk nodig zijn. Deze unified fabric heeft al geleid tot een vermindering van 66 procent 
in bekabeling en het bedrijf kan in de toekomst toenemende besparingen tegemoetzien. 

Het werk van het IT-team is enorm vereenvoudigd dankzij de nieuwe datacenterarchitectuur. 
Veel taken kunnen nu sneller worden uitgevoerd, zoals het beheer van servers of de installatie 
van nieuwe software. Technici kunnen nu heel gemakkelijk werklasten van het ene datacenter 
naar het andere verplaatsen met behulp van serviceprofielen die alle benodigde configuratie-
instellingen bevatten. Dankzij deze functionaliteit kon EDIF de hoeveelheid tijd die werd besteed 
aan beheer en onderhoud verminderen en tegelijkertijd de bedrijfscontinuïteit verbeteren. Het is 
nu bijvoorbeeld mogelijk om een defecte serverblade in slechts 15 minuten te vervangen door 
het serviceprofiel van de defecte hardware naar een andere blade te verplaatsen. 

Aanvullende besparingen worden gerealiseerd door aanzienlijk lagere bedrijfskosten. Nadat het 
aantal fysieke servers met 80 procent is verlaagd, zijn de koelingskosten van het bedrijf tot bijna 
nul gedaald. Andere energiekosten zijn met ongeveer € 1200 per jaar verlaagd. De hoeveelheid 
tijd die aan onderhoud wordt besteed is met 86 procent verminderd en EDIF heeft het doel 
bereikt van de provisioning van een nieuwe server binnen één uur in plaats van twee dagen. 
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Het is nu gemakkelijker om IT-bronnen toe te wijzen in overeenstemming met de zakelijke 
behoeften, terwijl vakkundige technici minder tijd aan onderhoud hoeven te besteden en meer 
tijd hebben voor projecten die omzet genereren: het IT-team is in zijn geheel veel proactiever 
geworden.

"De nieuwe architectuur heeft een positieve impact op ons bedrijf gehad", vertelt Cerquetti. 
"We hebben onze bedrijfskosten met ongeveer 75 procent verlaagd en tegelijkertijd de 
technologie in onze IT-infrastructuur vernieuwd. We kunnen onze klanten nu een betere 
servicecontinuïteit en een snellere respons bieden." 

Volgende stappen 
De schaalbaarheid van Cisco UCS biedt op eenvoudige en rendabele wijze ruimte voor de 
toekomstige groei van het bedrijf. Door de reservecapaciteit in de UCS-omgeving is uitbreiding 
mogelijk zonder de fysieke grootte of complexiteit van de datacenterinfrastructuur te vergroten. 
EDIF kan nu voor de eerste keer ook een virtuele bureaubladinfrastructuur (VDI) implementeren 
en heeft al een succesvolle proof of concept voor VDI uitgevoerd. Het bedrijf is van plan 
deze service binnen een jaar aan te bieden aan 50 werknemers en binnen vier jaar aan 300 
werknemers. "Met onze oude architectuur was VDI totaal onmogelijk, maar nu staan we op het 
punt VDI te leveren via de nieuwe UCS-architectuur", aldus Cerquetti. "We verwachten dat we 
nog 25 procent extra kunnen besparen op desktopkosten." 

Meer informatie
Meer details over de architectuur en oplossingen van Cisco Data Center Business Advantage 
zijn beschikbaar op: http://www.cisco.com/go/datacenter

Ga voor meer informatie over Cisco UCS naar: www.cisco.com/go/unifiedcomputing

Meer details over EMC Unified Storage zijn beschikbaar op: www.emc.com/storage/vnx/

Meer informatie 
Datacenter 

• Cisco Unified Computing System met B200 M2-bladeservers 

• Cisco MDS 9124 Multilayer Fabric Switches 

Opslag 

• EMC CLARiiON AX4-netwerkopslagoplossingen 
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