
Mercator Verzekeringen
Flexibel opslagnetwerk voor een rendabele aanpak
van de onophoudelijke gegevensgroei

B A C K G R O U N D  

Mercator Verzekeringen biedt een ruim assortiment verzekeringsoplossingen aan voor particulieren en
KMO's, via een netwerk van zelfstandige tussenpersonen. De verzekeraar is thuis in zowel
levensverzekeringen als schadeverzekeringen. Mercator maakt deel uit van de Zwitserse Baloise-Groep
maar richt zich volledig op zijn thuismarkt Vlaanderen. 

C H A L L E N G E

Uit het verleden erfde Mercator Verzekeringen een sterk versnipperde opslaginfrastructuur en
uiteenlopende back-upoplossingen, met een lastig en duur opslagbeheer als gevolg. Omdat het bedrijf
steeds meer diensten elektronisch ondersteunt, groeien en verschuiven de opslagbehoeften bovendien
voortdurend.

S O L U T I O N  

Mercator Verzekeringen installeerde een opslagnetwerk dat ruim twintig servers verbindt met een
dubbel uitgevoerd opslagsysteem en een centrale back-upoplossing. Twee Cisco Modular Data Storage
directors vormen het knooppunt van het opslagnetwerk dat de systemen aan elkaar koppelt. 

R E S U LT S

Dankzij deze centralisatie verlopen de gegevensopslag en -beveiliging veel soepeler en voordeliger.
Daardoor kunnen de informatici van Mercator niet alleen makkelijker de goede werking van bestaande
toepassingen garanderen, maar ook sneller nieuwe bedrijfstoepassingen opstarten. Dankzij de kracht
en de veelzijdigheid van de Cisco-toestellen kan het opslagnetwerk bovendien nog een hele tijd mee.
Mercator kan extra systemen koppelen, afstanden overbruggen en nieuwe technologieën integreren.

Mercator Verzekeringen biedt een ruim
assortiment verzekeringsoplossingen aan
voor particulieren en KMO's, via een
netwerk van zelfstandige tussenpersonen.
De verzekeraar is thuis in zowel
levensverzekeringen als
schadeverzekeringen. Mercator maakt deel
uit van de Zwitserse Baloise-Groep maar
richt zich volledig op zijn thuismarkt
Vlaanderen. 

ARBEIDSINTENSIEVE EN DURE ERFENIS
"Mercator had tot voor kort een sterk
versnipperde opslaginfrastructuur, enerzijds
door zijn ontstaansgeschiedenis, anderzijds
omdat men in het verleden vooral met
direct attached storage (DAS) werkte. De
meeste bedrijfssystemen waren niet alleen
gekoppeld aan eigen opslagsystemen, maar
ze gebruikten ook verschillende back-
upoplossingen. Dat resulteerde in een
arbeidsintensief opslagbeheer met nogal
wat onnodig werk en te veel ongebruikte
opslagcapaciteit", schetst Koen Van Dyck,
hoofd van de afdeling ICT Business
Systems Services bij Mercator, de oude
situatie.

Omdat Mercator Verzekeringen steeds
meer diensten elektronisch ondersteunt en
zijn aanbod ook regelmatig uitbreidt,
groeien en verschuiven de opslagbehoeften
voortdurend. Daardoor kreeg het
informaticateam het soms lastig met het
opslagbeheer. "We gebruiken onze
opslagomgeving voor centrale applicaties
die onze bank- en verzekeringsactiviteiten

"MET ONS OPSLAGNETWERK MOETEN WE ALLE KANTEN UIT KUNNEN. DUS KOZEN WE DE VEELZIJDIGE CISCO

MDS DIRECTORS ALS KERN. NU DE NETWERK- EN OPSLAGMARKT NAAR ELKAAR TOE GROEIEN, IS

OPSLAGTECHNOLOGIE VAN DE MARKTLEIDER IN NETWERKEN ONGETWIJFELD EEN INVESTERING MET

LANGETERMIJNPERSPECTIEVEN."

Koen Van Dyck, hoofd van de afdeling ICT Business Systems Services bij Mercator

E X E C U T I V E  S U M M A R Y

ondersteunen. Ook onze lokale kantoren en
vertegenwoordigers werken daarmee. Zo
installeren we momenteel een nieuw front
office-pakket voor Mercator Verzekeringen
bij al onze makelaars. Binnen afzienbare tijd
zullen er een duizendtal verspreide
gebruikers mee werken. De gegevens van
zulke kritieke applicaties moeten altijd
beschikbaar en dus goed beveiligd zijn.
Zulke toepassingen hebben tevens nood
aan grote opslagvolumes. In een

versnipperde opslagomgeving is het niet
vanzelfsprekend om in de nodige
opslagruimte te voorzien, noch om de
toepassingen te vrijwaren van
systeemuitval en gegevensverlies", legt
Koen Van Dyck uit.

Bovendien komen er steeds meer van dat
soort toepassingen bij en moet het
informaticateam die nieuwe projecten
kunnen opvangen. "De druk stijgt om



nieuwe toepassingen met een flexibele
opslagcapaciteit op te leveren. We werken
bijvoorbeeld aan een datawarehouse maar
daarvan kan je de benodigde
opslagcapaciteit moeilijk vooraf berekenen.
Opdat ons informaticateam aan het
personeel een kwalitatieve en rendabele
ondersteuning zou kunnen blijven
garanderen, hadden we een centraal
opslagsysteem nodig dat makkelijk kon
worden aangepast en uitgebreid. Natuurlijk
moet je gecentraliseerde gegevens extra
goed beveiligen. Snelheid, betrouwbaarheid
en schaalbaarheid waren dan ook
belangrijkste eisen", aldus Koen van Dyck.

CENTRALISATIE VEREENVOUDIGT BEHEER
Mercator Verzekeringen koos ervoor zijn
opslagsystemen te centraliseren in een
opslagnetwerk. Dat verbindt ruim twintig
servers met twee opslagsystemen van HP
en een centrale back-upoplossing die
gegevens eerst opslaat op disk en
vervolgens archiveert op tape. Centraal in
het netwerk staan twee Cisco Modular
Data Storage Directors (Cisco MDS 9509 en
Cisco MDS 9216). Die vormen het
knooppunt dat de servers voortaan verbindt
met de opslag- en back-upsystemen. Koen
Van Dyck: "Wijzigingen aan een van de
opslagsystemen worden automatisch
doorgegeven aan het andere toestel. Als er
één uitvalt, kan het personeel toch
doorwerken. Je hoeft systemen ook niet stil
te leggen voor onderhoud en aanpassingen
en bovendien is onze back-up nu veel
efficiënter en helemaal in het netwerk

geïntegreerd. De servers worden er niet langer mee belast en als er
iets fout gaat, kunnen we gegevens snel herstellen terwijl de
gebruiker daar weinig of niets van merkt."

MEER TIJD EN RUIMTE VOOR NIEUWE PROJECTEN
Voor het personeel garandeert deze oplossing dat de toepassingen
maximaal beschikbaar zijn en snel werken. Voor het
informaticateam van Mercator is het beheer van de opslag nu veel
simpeler. "We moeten in minder ongebruikte diskruimte voorzien om
alles te laten draaien en besparen dus kosten. En we kunnen veel
makkelijker extra opslagruimte ter beschikking stellen aan
gebruikers die daar om vragen. Zo kunnen we ook sneller nieuwe
projecten opstarten. Als we vroeger een systeem moesten
uitbreiden, betekende dat steeds downtime en vaak ook een
wachttijd tot alle materiaal was aangekomen", weet Koen Van Dyck. 

Dankzij het opslagnetwerk kan Mercator dus tegelijk de
opslagkosten onder controle houden en met evenveel informatici
een kwalitatief hoogstaande service bieden aan het personeel. "We
beschikken nu over een uitstekende basisinfrastructuur om dat ook
in de toekomst te blijven doen. Dat langetermijnperspectief was een
belangrijke reden om de Cisco MDS als kern van het opslagnetwerk
te kiezen. Het is een zeer flexibel toestel, gebaseerd op betrouwbare
en vooruitstrevende technologie waarmee we onze business
continuity verder kunnen uitbouwen. We zijn immers van plan om
een tweede datacenter op een andere locatie te openen, zodat we
ook een fysieke scheiding kunnen aanbrengen in de dubbele
opstelling van onze opslaginfrastructuur. Daarvoor kunnen we onze
huidige Cisco MDS-toestellen gebruiken, want ze kunnen die
afstand overbruggen zonder dat de doorvoer daaronder lijdt", aldus
Koen Van Dyck. 

TOEKOMSTIGE INTEGRATIE GEGARANDEERD
De groeimogelijkheden van de Cisco MDS gelden niet alleen voor
het aantal gekoppelde systemen en de afstand die de verbindingen
moeten overbruggen. "Omdat de Cisco MDS talrijke
netwerkprotocollen ondersteunt kan je vrijwel alles wat op de markt
komt in het bestaande opslagnetwerk integreren. Ook al blijft er een
stuk onzekerheid over de evolutie van je opslagsystemen, je bent
wel zeker van je return on investment. Met de Cisco MDS kan je
velerlei soorten verbindingen opzetten, zowel gebaseerd op
courante als op nieuwe protocollen zoals iSCSI. Je kan er dus
verschillende soorten systemen op uiteenlopende manieren mee
laten communiceren, zowel over korte als over langere afstanden",
weet Koen Van Dyck.
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Bovendien werken de opslagproducten van Cisco op dezelfde
manier als de klassieke netwerksystemen. Aangezien Mercator met
die laatste goed vertrouwd is, is het vrij eenvoudig voor het
informaticateam om het opslagnetwerk te beheren. Koen Van Dyck:
"In de Cisco-opslagproducten vinden we dezelfde geavanceerde
functies als in hun klassieke netwerktechnologie, zoals Virtual SAN
en Quality of Service. De eerste laat toe om een opslagnetwerk te
verdelen in verschillende virtuele subnetwerken. Zo kan je het
opslagverkeer extra beveiligen, wat geen slecht idee is nu iedereen
op hetzelfde systeem gegevens bewaart. Via een virtual SAN kan je
makkelijker garanderen dat gebruikers enkel toegang krijgen tot de
gegevens die hen aanbelangen. Dankzij Quality of Service kan je je
opslagtrafiek labelen en op basis daarvan bepaalde
gegevensstromen prioriteit geven. Zo kan je de prestaties van het
opslagnetwerk perfect afstemmen op het uiteenlopende belang van
de verschillende toepassingen. De gegevensuitwisseling met een
databank van een front office-toepassing is immers belangrijker dan
met een server waarop louter documentatie zit." 

Opslagnetwerken en gewone
computernetwerken groeien bovendien
steeds meer naar elkaar toe, nog een reden
om Cisco-technologie te kiezen, vindt Koen
Van Dyck: "Gezien het marktaandeel en de
expertise van Cisco in de klassieke
netwerkmarkt, zijn we ervan overtuigd dat
Cisco ook in de opslagmarkt een
belangrijke speler wordt. Opslagproducten
zijn voor Cisco geen nevenactiviteit. Een
mooi voorbeeld is het iSCSI-protocol. Cisco
was de eerste die dat ondersteunde in zijn
opslagproducten. Met een
netwerkinfrastructuur die iSCSI
ondersteunt, kan je servers aan de
opslagsystemen koppelen zonder in elke
server speciale netwerkkaarten in te
bouwen. De technologie was helemaal
nieuw toen wij onze opslaginfrastructuur
uitbouwden. We gebruiken ze nog niet,
maar volgen de evolutie wel met grote
interesse. Het is een extra spoor dat met de
Cisco MDS openligt."


