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Samenvatting 
 
In maart 2011 vroeg Cisco Systems aan Forrester Consulting om onderzoek te doen naar de totale economische impact 
die, en het mogelijke investeringsrendement (ROI) dat, bedrijven kunnen realiseren door het implementeren van Cisco 
Unified Computing System (UCS). Deze studie is bedoeld om de lezers een referentiekader te bezorgen voor het 
evalueren van de mogelijke financiële impact van Cisco UCS op hun organisaties. 
 
 
Cisco UCS vermindert IT-beheer- en hardwarekosten 
Uit onze interviews met vijf bestaande klanten en de daaropvolgende financiële analyse is gebleken dat een 
'samengestelde' organisatie, samengesteld op basis van de door ons geïnterviewde organisaties, te maken kreeg met een 
risicogewogen ROI, en met de kosten en voordelen die in tabel 1 worden weergegeven. Zie Bijlage A voor een 
beschrijving van de samengestelde organisatie. Alle waarden zijn afgerond. 
 
Forrester interviewde vijf bestaande Cisco UCS-klanten, maakte een financiële analyse van deze klanten en creëerde op 
basis van deze interviews een representatieve samengestelde organisatie. De samengestelde organisatie kreeg te maken 
met een risicogewogen ROI en met de kosten en voordelen weergegeven in Tabel 1. Zie Bijlage A voor een beschrijving 
van de samengestelde organisatie. Alle waarden zijn afgerond. 
 
 
Tabel 1 
Risicogewogen ROI gedurende drie jaar voor de samengestelde organisatie1 

 

Investeringsrendement Terugverdientijd 
Totale voordelen 

(PV) 
Totale kosten 

(PV) 
Bestaande 

nettowaarde (NPV) 

177% 4 maanden $ 1.345.029 ($ 485.385) $ 859.644 

 

Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 

• Voordelen. De geïnterviewde organisaties genoten de volgende voordelen (zie figuur 1): 

o Minder doorlopende beheerinspanningen (het totale voordeel levert een vermindering van $ 307.076 
op de totale beheerkosten van $ 614.000 op). Dit voordeel vertegenwoordigt de vermindering in tijd en 
inspanningen die nodig zijn voor het beheren van het datacenter. Organisaties kunnen hun IT-middelen 
maximaal benutten en meer alledaagse taken laten vallen. 

o Minder kosten voor netwerkpoorten en -switches (het totale voordeel bedraagt $ 703.462). Dit betekent 
dat er 400 IP- en 400 FC-poorten minder nodig zijn om een verbinding te maken met een datacenter dat 
met UCS werkt. De vereenvoudigde UCS-structuur zorgt niet alleen voor een besparing in tijd en 
inspanningen, maar ook voor een daling van de kapitaaluitgaven. Deze categorie meet hoofdzakelijk de 
daling in kapitaaluitgaven. 

o Vermeden kosten voor vernieuwing (het totale voordeel bedraagt $ 185.663). Dit komt overeen met de 
kostprijs voor het vernieuwen van de hardware die vermeden wordt. 
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o Kostenbesparingen voor energie en koeling (het totale voordeel bedraagt $ 38.994, wat overeenkomt 
met een besparing van 30% op een totale kostprijs van $ 129.980). Dit is het verschil in kostprijs voor 
energie en koeling tussen de nieuwe UCS-omgeving en de eerdere traditionele architectuur met servers 
en netwerken. 

o Minder geïmplementeerde elektrische circuits (het totale voordeel bedraagt $ 42.764). Dit komt 
overeen met het kleinere aantal stopcontacten dat nodig is voor de nieuwe UCS-hardware tegenover het 
aantal stopcontacten dat vereist is ter ondersteuning van de originele omgeving en groei. 

o Kostenbesparingen voor datacenterruimte (het totale voordeel bedraagt $ 38.994, wat neerkomt op een 
jaarlijkse besparing van $ 16.000). Dit vertegenwoordigt de vermindering in datacenterruimte na 
implementatie van UCS. 

o Besparingen in eindgebruikerproductiviteit (het totale voordeel bedraagt $ 28.076). Dit komt overeen 
met een verbetering van de eindgebruikerproductiviteit zodra organisaties de geplande en ongeplande 
uitvalstijd verminderen. 

• Kosten. De geïnterviewde organisaties hadden de volgende kosten (zie figuur 2): 

o Kosten voor UCS-hardware en -licentie en jaarlijks onderhoud. Dit zijn de kosten voor de investering 
in de licentiekosten voor de UCS-hardware en de kosten voor het jaarlijkse onderhoud. 

o Kosten voor UCS-poorten en -switches. Dit zijn de kosten voor de investering in de vereiste switches en 
poorten om UCS uit te laten voeren. 

o Implementatiekosten. In deze categorie wordt de tijd weergegeven die het IT-personeel besteedt aan het 
leren kennen, testen en implementeren van Cisco UCS. 

o Opleidingskosten. Dit zijn de kosten die worden uitgegeven voor opleidingen in UCS die door derden 
worden gegeven. 

o Alternatieve kosten van de opleiding. Dit deel geeft aan hoeveel tijd het IT-personeel besteedt aan het 
bijwonen van opleidingen in UCS. 

o Kosten voor professionele diensten. Deze kosten staan voor de investering om een lid van het 
professionele Cisco-serviceteam ter plaatse te houden tijdens de initiële implementatie van UCS. 
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Figuur 1 
Risicogewogen analyse voor de samengestelde organisatie over drie jaar met totaaloverzicht van de voordelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Forrester Research, Inc. 
 
 
Figuur 2 
Risicogewogen analyse voor de samengestelde organisatie over drie jaar met totaaloverzicht van de kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 

Besparingen in 
eindgebruikerproductiviteit 

$ 28.076 

Vermeden kosten 
voor elektrische 
circuits $ 42.764 

Besparingen in 
energie en koeling 

$ 38.994 

Minder 
doorlopende 

beheerinspanningen 
$ 307.076 

Vermeden kosten 
voor vernieuwing 

$ 185.663 

Vermeden kosten voor 
netwerkpoorten en -
switches $ 703.462 

Kostenbesparingen 
voor datacenterruimte 

$ 38.994 

Opleidingskosten 
($ 10.100) 

Alternatieve 
kosten van 

opleiding ($ 3.248) 

Kosten voor 
professionele diensten 

($ 10.100) 
Kosten voor UCS-

poorten en -switches 
($ 23.302) 

Implementatiekosten 
($ 50.753) 

Vergoedingen voor 
UCS-hardware en -

licentie en onderhoud 
($ 387.882) 



Forrester Consulting 

De Total Economic Impact™ van Cisco Unified Computing Sy stem   

Figuur 3 
Risicogewogen analyse over drie jaar voor de samengestelde organisatie 
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Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Factoren die de voordelen en kosten beïnvloeden 
Tabel 1 toont de risicogewogen financiële resultaten van de samengestelde organisatie. De risicogewogen waarden 
houden rekening met een mogelijke onzekerheid of afwijking die zich kan voordoen bij het ramen van de kosten en het 
schatten van de voordelen, wat leidt tot meer conservatieve ramingen. De volgende factoren kunnen de financiële 
resultaten van een organisatie beïnvloeden: 

• Betere prestaties op het vlak van IT-beheer bij het installeren en beheren van de hardware. De vereenvoudigde 
omgeving zorgde voor een vermindering van het aantal alledaagse en repetitieve taken die konden leiden tot 
onnodige gebruikersfouten. Wie gebruikmaakt van de geavanceerde technologische functies van UCS voor 
meer gestroomlijnde interne processen, zal ook evenredig grotere winsten weten te realiseren. Anderzijds zullen 
diegenen die stug vasthouden aan de vroegere processen, minder voordelen genieten. 

• De mogelijkheid om niet te hoeven investeren in de extra switches en poorten die nodig zijn voor de verbinding 
met het datacenter. 

• Een verbeterde eindgebruikerproductiviteit die kan voortvloeien uit een daling van geplande en ongeplande 
uitvalstijd omdat de IT-organisatie hardware en oplossingen gebruikt die de omgeving vereenvoudigen. De 
voordelen voor een bedrijf die voortvloeien uit een daling van ongeplande uitvalstijd zijn meestal moeilijk 
precies weer te geven. 
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Bekendmakingen 
De lezer dient zich het volgende te realiseren: 

• De studie werd aangevraagd door Cisco en geleverd door de Forrester Consulting groep. 

• Forrester doet geen veronderstellingen over het mogelijke ROI dat andere organisaties kunnen realiseren. 
Forrester adviseert de lezers sterk hun eigen ramingen te gebruiken binnen het in het rapport geleverde kader 
om te bepalen in hoeverre een investering in Cisco UCS geschikt is. 

• Cisco heeft het rapport bekeken en feedback gegeven aan Forrester, maar Forrester behoudt de volledige 
redactionele controle over de studie en de resultaten ervan, en aanvaardt geen wijzigingen in de studie die in 
strijd zijn met de bevindingen van Forrester of de betekenis van de studie verdoezelen. 

• De namen van de te interviewen klanten werden door Cisco geleverd. Forrester heeft de interviews volledig 
onafhankelijk afgenomen, zonder enige Cisco-aanwezigheid, en Cisco heeft de klantencommentaren, 
opmerkingen en resultaten niet bewerkt. 
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TEI-kader en -methodologie 
 
 
Inleiding 
Op basis van de informatie die werd verzameld tijdens de interviews, heeft Forrester een Total Economic Impact™ 
(TEI)-kader opgesteld voor organisaties die de implementatie van Cisco UCS overwegen. Dit kader is bedoeld om de 
kosten, voordelen, flexibiliteit en risicofactoren te bepalen die deze investeringsbeslissing beïnvloeden. 
 
 
Aanpak en methodologie 
Voor het evalueren van de impact die Cisco UCS kan hebben op een organisatie, heeft Forrester gekozen voor een 
aanpak in meerdere stappen (zie figuur 2). Zo hebben we in het bijzonder: 

• Interviews afgenomen van Cisco marketing-, verkoop- en consultancypersoneel en van Forrester-analisten om 
informatie te verzamelen over Cisco en over de markt voor UCS. 

• Interviews afgenomen van vijf organisaties die op dit ogenblik werken met Cisco UCS om gegevens te 
verzamelen over kosten, voordelen en risico's. 

• Een samengestelde organisatie gecreëerd op basis van kenmerken van de geïnterviewde organisaties (zie Bijlage A). 

• Een financieel model opgesteld dat representatief is voor de interviews volgens de TEI-methodologie. In dit 
financieel model hebben we de gegevens over kosten en voordelen ingevoerd, verkregen uit de interviews, zoals 
toegepast op de samengestelde organisatie. 

 
 
Figuur 2 
TEI-aanpak 
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Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Bij het vormgeven van de service van Cisco UCS heeft Forrester zich gebaseerd op vier fundamentele elementen van 
TEI: 
 

1. Kosten 

2. Voordelen voor de volledige organisatie 

3. Flexibiliteit 

4. Risico 
 
Door de toenemende verfijning die ondernemingen wensen voor hun ROI-analyses van IT-investeringen, dient de TEI-
methodologie van Forrester om een volledig beeld te geven van de totale economische impact van aankoopbeslissingen. 
Zie Bijlage B voor meer informatie over de TEI-methodologie. 
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Analyse 
 
 
Hoogtepunten uit de interviews 
Voor deze studie werden in totaal vijf interviews afgenomen met vertegenwoordigers van de volgende bedrijven (in de 
Verenigde Staten gevestigde Cisco-klanten): 
 

1. Een leverancier van essentiële communicatie- en complianceoplossingen. De firma telt ongeveer 150 
medewerkers en 3500 klanten. De innovatie en groei van de firma heeft geleid tot een aantal 
onderscheidingen binnen de sector. 

 
2. Een regionaal medisch centrum met 400 bedden dat jaarlijks zorg verleent aan bijna 500.000 poliklinische 

patiënten. 
 

3. Een organisatie voor energiebeheer en -behoud, die werd opgericht in 2008. Als starter in het 
middensegment moet de IT-afdeling van de organisatie inspelen op een voortdurend veranderende en 
groeiende zakelijke omgeving. 

 
4. Een universiteit die steeds meer opleidingen voor volwassenen verzorgt, zowel online als op de campus. De 

IT-afdeling ondersteunt 5000 medewerkers en 55.000 studenten. 
 

5. Een universiteit uit de Ivy League met een groot aantal studenten en afgestudeerden. 
 
De vijf geïnterviewde organisaties zijn actief in verschillende sectoren, maar ze delen alle vijf dezelfde voordelen. Na 
implementatie van UCS realiseerden deze organisaties besparingen, zowel op financieel als op operationeel vlak. Uit de 
interviews bleek het volgende: 

• Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor Cisco UCS en niet voor andere mogelijke leveranciers, was 
de geheugentechnologie van UCS. Deze firma's waren geheugen-gebonden, niet CPU-gebonden. 

• De densiteit van UCS en de mogelijkheid voor meer racks binnen de bestaande ruimte waren een ander 
verkoopargument. Klanten verklaarden dat ze bij een computervermogen vergelijkbaar met hun oudere 
omgevingen in staat waren om hun kosten voor energie en koeling te verlagen, evenals de opslagruimte van het 
datacenter. 

• De geïnterviewde organisaties wilden middelen inzetten voor nieuwe projecten die hen in staat zouden stellen 
om te innoveren. Aangezien hun IT-dollars verminderden of gelijk bleven, gingen ze op zoek naar verschillende 
manieren om de tijd en inspanningen die werden besteed aan doorlopende beheertaken te verminderen, zodat 
de IT-middelen ingezet konden worden voor nieuwe projecten en initiatieven. Daardoor werd de UCS-
beheerarchitectuur een verkoopargument. Een van de klanten vermeldde dat bij alternatieve apparatuur ieder 
chassis een eigen entiteit is, die onafhankelijk beheerd moet worden. Bij UCS daarentegen kan het systeem 
uitgebreid worden tot 20 chassis, terwijl het toch verder beheerd wordt als één enkele entiteit. Dit vereenvoudigt 
ook eventuele wijzigingen in hardware die moeten worden uitgevoerd. De Management Controller biedt een 
eenvoudige oplossing om van apparatuur te veranderen. Dit zijn belangrijke tijdbesparende argumenten voor 
de klanten bij het evalueren van de oplossing. Verder konden de klanten het systeem op afstand beheren. Ook 
dit was een verkoopargument voor organisaties die meerdere locaties beheren. In noodsituaties konden de IT-
beheerders bepaalde problemen snel op afstand aanpakken en oplossen, zonder dat ze ook echt naar de locatie 
hoefden te gaan. 
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• Bedrijven combineerden op hypervisor gebaseerde virtualisatie-initiatieven waarbij producten als VMware en 
Hyper-V werden gebruikt, met een UCS-implementatie. Hierdoor realiseerden deze klanten grotere 
besparingen in lopend IT-beheer en een betere eindgebruikerproductiviteit. Voor deze studie hebben we ervoor 
gekozen de oplopende winst uit virtualisatie op basis van software uit onze analyse te houden en gewoon de 
waarde van UCS weer te geven. Opmerking: UCS gebruikt de term 'serviceprofiel' om te verwijzen naar het 
vermogen om attributen van de eigenlijke fysieke bladeservers te virtualiseren. 

• De geïnterviewde klanten kochten Cisco UCS via VAR's (Value Added Resellers) of direct bij Cisco. Klanten die 
hun aankoop rechtstreeks bij Cisco deden, toonden zich bijzonder tevreden over het Cisco-verkoopteam. De 
technische verkopers van Cisco verzorgden alle 'proof-of-concept'-sessies in de beide verkoopscenario's. Zodra 
de apparatuur bij de klant was geleverd, bleef een professionele consultant van Cisco gedurende vijf dagen ter 
plaatse om toezicht te houden en ondersteuning te bieden tijdens de implementatie. 

• De geïnterviewde klanten waren het er allemaal over eens dat de VM's ongeveer een week nodig hadden van het 
moment waarop de Cisco UCS-apparatuur aankwam tot het ogenblik waarop deze gebruiksklaar was. Deze 
klanten waren van mening dat dit soort architecturale vereenvoudiging bijdroeg aan de vereiste tijdswinst om 
de apparatuur gebruiksklaar te maken voor nieuwe en bestaande projecten. Verder meenden ze dat de 
benodigde tijd voor het afwerken van nieuwe projecten ook positief werd beïnvloed, want tijdens de 
aanvankelijke introductie van het project besparen ze tijd bij het opstellen. Tot slot beïnvloeden deze 
tijdbesparende inspanningen de tijd die nodig is om een product op de markt te brengen, die geassocieerd 
wordt met nieuwe initiatieven, wat zou kunnen leiden tot toekomstige bedrijfsvoordelen. 

• De klanten kenden de capaciteiten van Cisco op het vlak van netwerken en opslagconnectiviteit, maar kenden 
het UCS-aanbod van Cisco niet. Tijdens de eerste kennismakingsfasen stelden alle geïnterviewde klanten zich 
vragen bij de toekomst van Cisco als speler in dit segment. Een klant zei: "Ik vroeg me af of Cisco UCS er binnen 
drie jaar nog zal zijn?", maar die bezorgdheid werd weggenomen tijdens de 'proof-of-concept'-fase, waarin de 
klanten de mogelijkheid kregen om de mogelijkheden en de architectuur van UCS te onderzoeken. 

• Alle geïnterviewde klanten hadden hun UCS-activiteiten sinds de initiële implementatie uitgebreid. Deze 
organisaties gebruikten extra dollars die bestemd waren voor hardwareaankopen voor nieuwe initiatieven of 
voor budgetten voor de vervanging van hardware in bestaande apparatuur. 

 
 
Samengestelde organisatie 
Op basis van de interviews met de vijf door Cisco opgegeven bestaande klanten creëerde Forrester een TEI-kader, een 
samengestelde organisatie en een bijbehorende ROI-analyse die de financieel getroffen vlakken illustreert. De 
samengestelde organisatie die Forrester uit de resultaten wist te creëren, vertegenwoordigt een middelgrote, in de 
Verenigde Staten gevestigde organisatie met 1200 medewerkers en 5000 klanten. Voordat Cisco UCS werd 
geïmplementeerd, had de organisatie haar omgeving gevirtualiseerd. Toen het IT-team besloot Cisco UCS aan te 
schaffen koppelden ze hun aankopen aan hun vervangingsplanning om de investering te maximaliseren en de 
inspanningen voor de migratie naar UCS te beperken. De investering in UCS omvatte de benodigde apparatuur om te 
voldoen aan de vraag naar vervanging en de eenheden die vereist waren voor nieuwe geplande projecten, evenals een 
opleiding voor het personeel van het datacenter. 
 
 
Uitgangspunten voor het kader 
Tabel 2 vermeldt de uitgangspunten voor het model, die Forrester in deze analyse heeft gebruikt. 
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Tabel 2 
Uitgangspunten voor het model 
 

Ref. Metriek Berekening Waarde 

A1 Uur per week   40 

A2 Weken per jaar   52 

A3 Uur per jaar (M-V, 9-5)  2080 

A4 Jaarlijks volledig loon van een 
projectmanager  

 $ 180.000 

A5 Per uur (A4/A3) $ 87 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Voor de PV- en NPV-berekeningen wordt een disconteringsvoet van 10% toegepast; de periode voor het financiële 
model bedraagt drie jaar. Organisaties gebruiken meestal een disconteringsvoet van 8% tot 16% op basis van hun 
bestaande omgeving, alternatieve investeringsopties en het vermeende risico. We raden de lezers aan de financiële 
afdeling van hun eigen bedrijf te raadplegen om te bepalen welke disconteringsvoet binnen hun eigen organisatie het 
meest geschikt is. 
 
 
Kosten 
In dit deel worden de kosten beschreven en opgesomd die de samengestelde organisatie over een periode van drie jaar 
zal hebben voor planning, implementatie en opleiding met betrekking tot UCS. De kosten voor implementatie en 
beheer van UCS corresponderen met de samengestelde organisatie. De veronderstelde kosten zijn gebaseerd op de 
verzamelde bevindingen van de klanten die voor de TEI-studie werden geïnterviewd. Alle kosten zijn gebaseerd op 
catalogusprijzen en omvatten geen onderhandelde kortingen. Het volgende kostenmodel kan fungeren als kader voor 
andere organisaties. 
 
 
Kosten voor UCS-hardware, -licentie en onderhoud 
Deze categorie omvat de licentie- en onderhoudskosten voor aankoop, implementatie en beheer van Cisco UCS en 
vertegenwoordigt 80% van de totale investering. Alle geïnterviewde organisaties splitsten hun investering op in twee 
categorieën. Alle geïnterviewden bevestigden dat ze hun UCS-investering hadden getimed volgens hun planning om 
een deel van de hardware in hun datacenter te vervangen. Ze vermeldden ook dat ze nadien nog minstens één aankoop 
hebben gedaan om UCS te gebruiken voor nieuwe, toekomstige projecten. Tabel 3 laat de berekening zien. 
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Tabel 3 
Kosten voor UCS-hardware en -licentie en onderhoud 
 

Ref. Metriek Berekening Initieel Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

B1 Eerste investering   $ 150.000    

B2 Tweede investering    $ 200.000   

B3 Doorlopende ondersteuning 
(SMARTNet) 

  $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 

Bt 
Kosten voor UCS-hardware en -licentie 
en onderhoud (Enterprise-
catalogusprijs) 

B1+B2+B3 $ 150.000 $ 221.000 $ 21.000 $ 21.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Kosten voor UCS-poorten en -switches 
Het volgende kostenelement is de IP- en FC-poorten, en de bijbehorende bekabelingskosten. Deze categorie 
vertegenwoordigt 5% van de totale investering. Voor de samengestelde organisatie schatten we acht IP- en FC-
netwerkpoorten nodig te hebben. In tegenstelling tot traditionele servers worden de serverpoorten in het UCS-ontwerp 
ingebouwd; er zijn dan ook geen extra kosten voor serverpoorten. 
 
Op basis van de UCS-architectuur heeft de samengestelde organisatie acht IP-netwerkpoorten en acht FC-
netwerkpoorten nodig. Deze poorten kosten respectievelijk ongeveer $ 208 en $ 900. Daar komt nog een bedrag van $ 
50 per poort bij voor de bekabeling. Om de optelsom te vervolledigen, ramen we ook de benodigde kosten voor de 
toevoeging van een uplinkmodule van de UCS Fabric Interconnect naar de Enterprise Fabric. Deze module omvatte één 
set hiervan per Fabric Interconnect-module. Deze uplinks worden gedeeld over alle blades in UCS. De geïnterviewde 
organisaties hadden allemaal A- en B-uplinks voor redundantie (zie de rijen C7 tot C10 in Tabel 4). Tabel 4 geeft de 
resultaten weer. 
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Tabel 4 
Kosten voor UCS-poorten en -switches 
 

Ref. Metriek Berekening Initieel 

C1 IP-netwerkpoort   8 

C2 Kostprijs van switch voor 'northbound traffic' 
per IP-netwerkpoort  

 $ 208 

C3 FC-netwerkpoort   8 

C4 Kostprijs van switch voor 'northbound traffic' 
per FC-netwerkpoort  

 $ 900 

C5 Geraamde kabelkostprijs per poort   $ 50 

C6 Kostprijs serverpoort  Ingebouwd in UCS-ontwerp $ 0 

C7 4-poorts 10 GE/4-poorts 4Gb 
FC/uitbreidingsmodule/UCS 6100-serie 

 $ 2.800 

C8 4 Gbps Fibre Channel-SW SFP, LC  $ 69 

C9 10GBASE-SR SFP-module   $ 797 

C10 Aantal UCS 6120 Fabric Interconnects   2 

Ct Kosten voor UCS-poorten en -switches [C1*(C2+C5+C6)]+[C3*(C4+C5+C6)]+ 
[(C7+4*C8+4*C9)*C10] 

$ 22.192 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Implementatiekosten 
De implementatiekosten omvatten alle interne middelen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie en 
vertegenwoordigen 10% van de totale investering. Onze geïnterviewde organisaties benadrukten dat een aantal functies 
binnen de IT-organisatie tijdens de periode van twee maanden een deel van hun tijd hadden gespendeerd aan het leren 
kennen, het ontwerpen, het testen en het implementeren van UCS. Aan deze twee maanden durende fase werkten vier 
medewerkers: een projectmanager met een gemiddeld volledig loon van $ 180.000, een VMware-ingenieur en een 
opslagingenieur met elk een volledig loon van $ 150.000, en een systeembeheerder met een volledig loon van $ 120.000. 
De projectmanager besteedde tijdens de twee maanden durende fase 30% van zijn tijd aan het project, de VMware-
ingenieur 50%, de opslagingenieur 75% en de systeembeheerder 50%. Tabel 5 geeft de berekening weer. 
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Tabel 5 
Implementatiekosten 
 

Ref. Metriek Berekening Initieel 

D1 Aantal projectmanagers   1 

D2 Percentage van de bijdrage van de 
projectmanager  

 30% 

D3 Volledig loon voor projectmanager  Voor twee maanden $ 30.000 

D4 Aantal VMware-ingenieurs   1 

D5 Percentage van de bijdrage van de VMware-
ingenieur  50% 

D6 Aantal opslagingenieurs   1 

D7 Percentage van de bijdrage van de 
opslagingenieur  75% 

D8 Volledig loon voor ingenieurs  Voor twee maanden $ 25.000 

D9 Aantal systeembeheerders   1 

D10 Percentage van de bijdrage  50% 

D11 Volledig loon voor systeembeheerder Voor twee maanden $ 20.000 

Dt Implementatiekosten (D1*D2*D3)+[(D4*D5+D6*D7)* 
D8]+(D9*D10*D11) $ 50.250 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Opleidingskosten 
Via het Cisco Learning Credits-programma namen alle geïnterviewde organisaties deel aan een tweedaagse cursus die 
door een extern opleidingsbedrijf werd gegeven. De kosten voor de cursus bedragen $ 10.000, en een organisatie kan tot 
16 medewerkers laten deelnemen. Deze investering vertegenwoordigt 2% van de totale investering. Tabel 6 geeft de 
berekening weer. 
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Tabel 6 
Opleidingskosten 
 

Ref. Metriek Berekening Initieel 

E1 Kostprijs van Firefly-opleiding per 
bedrijf  

 $ 10.000 

Et Opleidingskosten  E1 $ 10.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Alternatieve kosten van de opleiding 
Naast de raming van de betaalde opleidingskosten berekenen we ook de alternatieve kosten voor het bijwonen van een 
tweedaagse opleiding. We gaan uit van een gemiddeld volledig uurloon van $ 67 per medewerker die deze tweedaagse 
cursus bijwoont. Deze kosten vertegenwoordigen 1% van de totale investering. Tabel 7 geeft deze berekening weer. 
 
 
Tabel 7 
Alternatieve kosten van de opleiding 
 

Ref. Metriek Berekening Initieel 

F1 Aantal personen  3 

F2 Gemiddeld volledig uurloon  $ 67 

F3 Toegewezen uren Twee dagen van 8 uur 16 

Ft Alternatieve kosten van de 
opleiding 

F1*F2*F3 $ 3.216 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Kosten voor professionele diensten 
Een lid van het professionele Cisco-serviceteam ondersteunde de geïnterviewde organisaties ter plaatse. Deze persoon 
bekleedde gedurende een week een toezichthoudende functie om tijdens de implementatie van UCS bij de 
geïnterviewde organisaties problemen aan te pakken en vragen te beantwoorden. Het was geen verplichting, maar wel 
nuttig om tijdens de implementatie een Cisco-medewerker ter plaatse te hebben, die in een toezichthoudende functie 
ondersteuning kon bieden. Deze kosten vertegenwoordigen 2% van de totale investering. Tabel 8 geeft de berekening 
weer. 
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Tabel 8 
Kosten voor professionele diensten 
 

Ref. Metriek Berekening Initieel 

G1 Aantal personen   1 

G2 Kostprijs per dag   $ 2.000 

G3 Aantal dagen   5 

Gt Kosten voor professionele diensten  G1*G2*G3 $ 10.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Totaal kosten 
In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de kosten die de samengestelde organisatie heeft gemaakt bij de 
implementatie van Cisco UCS. Figuur 5 geeft het kostenoverzicht weer. 
 
 
Tabel 9 
Totale kosten - niet risicogewogen 
 

Kosten Initieel Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal PV 

Kosten voor UCS-hardware, -
licentie en onderhoud  

($ 150.000) ($ 221.000) ($ 21.000) ($ 21.000) ($ 413.000) ($ 384.042) 

Kosten voor UCS-poorten en -
switches  

($ 22.192)    ($ 22.192) ($ 22.192) 

Implementatiekosten  ($ 50.250)    ($ 50.250) ($ 50.250) 

Opleidingskosten  ($ 10.000)    ($ 10.000) ($ 10.000) 

Alternatieve kosten van de 
opleiding  

($ 3.216)    ($ 3.216) ($ 3.216) 

Kosten voor professionele 
diensten  

($ 10.000)    ($ 10.000) ($ 10.000) 

Totaal kosten  ($ 245.658) ($ 221.000) ($ 21.000) ($ 21.000) ($ 508.658) ($ 479.700) 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 
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Figuur 5 
Totaal kostenoverzicht - niet risicogewogen 
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Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Voordelen 
De voordelen waarvoor we over voldoende gegevens beschikten voor een financiële kwantificering, zijn kapitaals- en 
operationele besparingen. Deze voordelen bestaan uit de besparingen die de geïnterviewde organisaties realiseerden bij 
het vervangen van hun bestaande hardware die aan vernieuwing toe was, evenals bij de aankoop van hardware voor 
nieuwe projecten. 
 
Daarnaast is er een voordeel dat financieel meetbaar is en door de geïnterviewden wordt vermeld, maar waarover we 
onvoldoende gegevens hebben kunnen verzamelen voor deze analyse: de verbeterde time-to-market van de toepassing 
die IT aan de business units levert. Deze stelt de eindgebruikers weer in staat efficiënter te werken of producten en 
diensten te leveren die de omzet doen stijgen. 
 
 
Minder doorlopende beheerinspanningen 
Dit vertegenwoordigt de besparing in tijd en inspanningen bij het beheren van het datacenter. Deze besparingen 
vertegenwoordigen 22% van het totale voordeel voor de samengestelde organisatie, een tijdsbesparing van 50% met een 
jaarlijkse financiële besparing van $ 126.000. In het kostengedeelte van deze studie maakten we een raming van de 
beheerinspanning voor het leren kennen, testen en leveren van Cisco UCS bij de installatie ervan. In dit gedeelte meten 
we het verschil in de benodigde tijd voor doorlopend beheer tussen Cisco UCS en de eerdere omgeving. 
 
Na implementatie van UCS konden de geïnterviewde organisaties 50% minder tijd aan vaste beheertaken besteden. Deze 
organisaties konden hun tijd dan richten op nieuwe en innovatieve projecten. Terwijl de IT-budgetten vaak verminderden 
of gelijk bleven, nam de vraag naar IT-middelen alleen maar toe om te kunnen voldoen aan de behoefte aan 
vereenvoudiging van de organisatie. Sommige geïnterviewde organisaties virtualiseerden ook hun bestaande materiële 
omgeving, waardoor ze nog grotere besparingen wisten te realiseren in doorlopend beheer. In dit deel gaan we ervan uit 
dat de samengestelde organisatie, voorafgaand aan de migratie naar Cisco UCS, ook een dergelijke virtualisatie heeft 
gerealiseerd. We meten enkel het voordeel dat betrekking heeft op de implementatie van UCS. De lezers dienen zich te 
realiseren dat in hun specifieke situatie misschien nog meer besparingen mogelijk zijn, zoals hierboven aangegeven. 

Pagina 16 



Forrester Consulting 

De Total Economic Impact™ van Cisco Unified Computing Sy stem   

We schatten dat de samengestelde organisatie beschikt over drie IT-medewerkers met een gemiddeld volledig loon van 
$ 140.000. Deze personen besteden gemiddeld 60% van hun tijd aan het installeren, beheren en leveren van hun eerdere 
hardwareomgeving. Door de migratie naar UCS hebben ze de tijd die de groep spendeert aan de eerder vermelde taken 
met 50% kunnen doen dalen. We berekenen de jaarlijkse besparing van $ 126.000 (3*$ 140.000*60%*50%) in Tabel 10. 
 
 
Tabel 10 
Minder doorlopende beheerinspanningen 
 

Ref. Metriek Berekening Per periode 

M1 Aantal IT-ondersteunende medewerkers   3 

M2 Gemiddeld jaarlijks volledig loon  $ 140.000 

M3 Gemiddeld percentage tijd dat jaarlijks wordt besteed aan 
installatie, beheer en leveren van hardware  

 60% 

M4 Percentage aan bespaarde inspanningen   50% 

Mt Minder doorlopende beheerinspanningen  M1*M2*M3*M4 $ 126.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Minder kosten voor netwerkpoorten en -switches 
Deze kosten vertegenwoordigen 53% van alle besparingen voor de samengestelde organisaties. In tegenstelling tot een 
traditionele servernetwerkimplementatie bespaart UCS 400 IP-poorten en 400 FC-poorten, wat neerkomt op een 
bedrag van $ 823.200. De geïnterviewde organisaties erkenden allemaal dat het dankzij de vereenvoudigde structuur van 
UCS niet langer nodig is om een groot aantal IP- en FC-netwerkpoorten te kopen en te onderhouden. Hierdoor vallen 
ook de bijbehorende bekabelingskosten weg die bij een traditionele serverimplementatie nodig zijn. 
 
In dit deel ramen we de kostprijs die is vermeden doordat onze geïnterviewden het aantal poorten en switches schrapt 
dat anders nodig zou zijn geweest om verbinding te maken met het datacenter. In het kostengedeelte van de studie 
raamden we dat de samengestelde organisatie acht IP-netwerkpoorten en acht FC-netwerkpoorten installeert voor de 
verbinding met UCS. Het is belangrijk om de omvang van de besparing voor de samengestelde organisatie te 
benadrukken. We schatten dat de samengestelde organisatie door de implementatie van UCS 400 IP-netwerkpoorten en 
400 FC-netwerkpoorten kan laten vallen, evenals de bijbehorende kosten voor de bekabeling. 
 
De IT-beheerinspanningen die nodig zijn voor het installeren en monitoren van deze eenheden, berekenen we niet. 
Onze geïnterviewde organisaties erkenden dat de grote aantallen poorten en switches vaak leiden tot menselijke fouten. 
Met als gevolg dat probleemoplossing een belangrijk knelpunt werd, aangezien ze heel wat poorten en switches moesten 
testen. Verder kwamen we ook te weten dat eventuele hardwareaanpassingen sneller konden worden doorgevoerd 
dankzij de vereenvoudigde poortarchitectuur. Zo was het bijvoorbeeld niet nodig om meerdere switches en poorten te 
beheren om verbinding te maken met het datacenter. 
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Om dit voordeel te ramen, gaan we ervan uit dat de samengestelde organisatie $ 208 spendeert per IP-netwerkpoort en 
$ 900 per FC-netwerkpoort. Verder gaan we uit van $ 50 per poort aan bekabelingskosten en een gemiddelde kostprijs 
voor een serverpoort van $ 850. Tabel 11 geeft de totale eenmalige besparing weer (400*[$ 208+$ 50+0]+400*[$ 900+$ 
50+$ 850]). 
 
 
Tabel 11 
Kostenbesparing voor netwerkpoorten en -switches 
 

Ref. Metriek Berekening Jaar 1 

K1 Aantal IP-netwerkpoorten   400 

K2 Kostprijs van switch voor 'northbound traffic' per IP-
netwerkpoort  

 $ 208 

k3 FC-netwerkpoort   400 

K4 Kostprijs van switch voor 'northbound traffic' per IP-
netwerkpoort  

 $ 900 

K5 Geraamde kabelkostprijs per poort   $ 50 

K6 Gemiddelde kostprijs voor IP-serverpoort (LAN op 
moederbord)  

 $ 0 

K7 Gemiddelde kostprijs voor FC-serverpoort   $ 850 

Kt Kostenbesparing voor netwerkpoorten en -switches  [K1*(K2+K5+K6)]+[K3*(K4+K5+K7)] $ 823.200 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Vermeden kosten voor vernieuwing 
Deze kosten vertegenwoordigen 14% van het totale voordeel. Dit deel van de UCS-investering werd toegekend aan de 
vernieuwing van de volledig verouderde hardware. Alle geïnterviewde klanten verklaarden dat ze hun beslissing om 
Cisco UCS aan te schaffen qua timing hadden gebaseerd op de planning voor de vernieuwing van hun hardware. 
Daardoor verschoven deze organisaties hun geplande investering in de vervanging van hun traditionele hardware naar 
Cisco UCS. We hebben eerder al geraamd dat deze verandering een impact had op energie en koeling, op de besparing 
in datacenterruimte en op de vermindering van het aantal netwerken en poorten. We gaan ervan uit dat de 
samengestelde organisatie van plan was om twaalf servers te vervangen in jaar 1, tien servers in jaar 2 en zes servers in 
jaar 3. Tegen een kostprijs van $ 8.000 per server hebben we de volgende besparingen berekend: $ 96.000 in jaar 1, $ 
80.000 in jaar 2 en $ 48.000 in jaar 3. Tabel 12 geeft het resultaat weer. 
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Tabel 12 
Vermeden kosten voor vernieuwing 
 

Ref. Metriek Berekening Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

L1 Aantal vernieuwde servers   12 10 6 

L2 Kostprijs per server   $ 8.000   

Lt Vermeden kosten voor 
vernieuwing  

L1*L2 $ 96.000 $ 80.000 $ 48.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Kostenbesparingen voor energie en koeling 
Dit deel vertegenwoordigt 3% van het totale voordeel voor de samengestelde organisatie. Dit komt neer op een jaarlijkse 
besparing in operationele uitgaven van 30% voor de geïnterviewde organisaties bij hetzelfde computervermogen, te 
weten een jaarlijkse besparing van $ 16.000 op een jaarlijkse energierekening van $ 53.300. Bij deze berekening hebben 
we gekeken naar het verschil tussen de energie- en koelingkosten voor de UCS-omgeving en diezelfde kosten voor de 
eerdere traditionele server- en netwerkstructuur. Tabel 13 geeft deze berekening weer. 
 
 
Tabel 13 
Kostenbesparingen voor energie en koeling 
 

Ref. Metriek Berekening Per periode 

I1 Kostenbesparingen voor energie 
en koeling  

 $ 16.000 

It Kostenbesparingen voor energie 
en koeling  

I1 $ 16.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Vermeden kosten voor elektrische circuits 
Deze categorie vertegenwoordigt 3% van het totale voordeel voor de samengestelde organisatie en levert een besparing 
van $ 48.000 op tegenover een voortzetting van de huidige implementatie. Voorafgaand aan UCS raamden de 
geïnterviewden de kostprijs voor het toevoegen van elektrische circuits om te kunnen voldoen aan de stroombehoefte, 
uitgaande van de aankoop van alternatieve hardware om hetzelfde computervermogen te verkrijgen. Dankzij de 
implementatie van UCS was dit niet langer nodig. 
 
We zijn ervan uitgegaan dat de samengestelde organisatie hierdoor niet langer vier 30 A-circuits moest toevoegen, tegen 
een maandelijks bedrag van van $ 1.000 per circuit. Voor de samengestelde organisatie levert deze categorie een 
eenmalige besparing op van $ 48.000 (4*$ 1.000*12). Tabel 14 geeft deze berekening weer. 
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Tabel 14 
Vermeden kosten voor elektrische circuits 
 

Ref. Metriek Berekening Jaar 1 

H1 Afname van aantal 30 A-circuits bij het gehoste datacenter  30A-circuit 4 

H2 Maandelijkse kostprijs per circuit  $ 1.000 

H3 Aantal maanden per jaar   12 

Ht Vermeden kosten voor elektrische circuits  H1*H2*H3 $ 48.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Kostenbesparingen voor datacenterruimte 
Deze categorie vertegenwoordigt 3% van alle besparingen, wat neerkomt op een nettovermindering van 4 racks en een 
jaarlijkse besparing in operationele uitgaven van $ 16.000 (vastgoedkosten voor het datacenter). Onze geïnterviewde 
organisaties verminderden de totale hoeveelheid fysieke hardware, maar verhoogden tegelijkertijd hun 
computervermogen. Het behoud van dezelfde ruimte voor het datacenter, met tegelijkertijd de toename in 
computervermogen en de vermindering van de energie- en koelingkosten was een belangrijk voordeel voor onze 
geïnterviewden. Hierdoor hoefden ze geen uitbreiding te overwegen naar een andere locatie binnen het bedrijf of naar 
een externe locatie. Deze twee opties zouden hebben geleid tot extra kosten voor installatie en beheer, evenals hogere 
projectkosten. De besparing gerealiseerd door het vermijden van kosten voor een nieuw datacenter is niet opgenomen 
in deze analyse. Alleen de feitelijke besparing in ruimte dankzij de implementatie van de UCS-oplossing is opgenomen. 
De mogelijkheid voor de organisatie om haar bestaande hardware te vervangen, de omgeving te vereenvoudigen en 
mogelijke vastgoeduitgaven te beperken, leverde aanzienlijke voordelen op. 
 
We schatten dat de samengestelde organisatie na implementatie van UCS vier racks kon schrappen. Een rack neemt 
ongeveer vier vierkante voet (bijna 0,4 vierkante meter) ruimte in2. Tegen een gemiddelde kostprijs per vierkante voet 
van $ 1.000 betekent dit dat de samengestelde organisatie jaarlijks $ 16.000 kan besparen (4*4*$ 1.000). Tabel 15 geeft 
deze berekening weer. 
 
 
Tabel 15 
Kostenbesparingen voor datacenterruimte 
 

Ref. Metriek Berekening Per periode 

J1 Afname aantal racks   4 

J2 Gemiddeld aantal vierkante voet per server   4 

J3 Gemiddelde jaarlijkse kostprijs per 
vierkante voet  

 $ 1.000 

Jt Kostenbesparingen voor datacenterruimte  J1*J2*J3 $ 16.000 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 
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Besparingen in eindgebruikerproductiviteit 
Deze besparing vertegenwoordigt 2% van het totale voordeel. Dit komt overeen met een verbetering van de 
eindgebruikerproductiviteit zodra organisaties hun geplande en ongeplande uitvalstijd verminderen. Bij de 
geïnterviewde klanten stelden we vast dat sommige klanten eerst hun omgeving hadden gevirtualiseerd, om vervolgens 
hun verouderde hardware te vernieuwen. De tweede groep klanten combineerde de virtualisatie en de migratie naar 
UCS in één groot IT-project. Uit de feedback die we ontvingen, bleek dat virtualisatie een van de basismethodes is 
waarmee de geïnterviewde organisaties de invloed van uitvalstijd op eindgebruikers konden beperken. Van de klanten 
die eerst de virtualisatie realiseerden zonder hun hardware te upgraden, hoorden we echter dat hardwaredefecten 
uitvalstijd bleven veroorzaken. Dit euvel werd verholpen zodra deze geïnterviewden kozen voor UCS. 
 
Door de verouderde hardware te vervangen, konden deze organisaties de productiviteit van de gebruikers verder 
verbeteren. Ook hier moeten we de lezers erop wijzen dat het onze bedoeling is de impact van UCS in een organisatie te 
meten. We hebben zorgvuldig getracht het effect en de voordelen van virtualisatie buiten beschouwing te laten. 
 
Heel wat geïnterviewde organisaties gaven ook aan dat ze hun toepassingen dankzij UCS sneller voor de 
bedrijfseenheden kunnen klaarmaken (kortere time-to-market), waardoor eindgebruikers sneller toegang hebben tot 
die toepassingen. We zijn er niet in geslaagd om de impact van deze kortere time-to-market voor de eindgebruikers te 
meten. Geen van de geïnterviewde organisaties hield de verbeterde time-to-market bij van de toepassingen die IT aan de 
bedrijfseenheden levert, welke de eindgebruikers in staat stellen om efficiënter te werken of producten en diensten te 
leveren die de bedrijfsresultaten stimuleren. Ze erkenden wel dat er een zeker voordeel is. 
 
Voor de berekening van het voordeel van de eindgebruikerproductiviteit gaan we ervan uit dat de samengestelde 
organisatie 1200 medewerkers telt. Verder veronderstellen we dat slechts 20% van die gebruikers getroffen wordt door 
een jaarlijkse hardware-uitvalstijd van 2 uur. Bij een gemiddeld volledig uurtarief van $ 48 schatten we dat de 
samengestelde organisatie 50% van dit voordeel kan halen. Tabel 16 geeft deze berekening weer. 
 
 
Tabel 16 
Besparingen in eindgebruikerproductiviteit 
 

Ref. Metriek Berekening Per periode 

N1 Aantal medewerkers   $ 1.200 

N2 Subcategorie van gebruikers   20% 

N3 Gemiddeld volledig uurloon   $ 48 

N4 Aantal jaarlijks (bespaarde) uren (verlies van toegang)   2 

N5 Bereikt percentage  $ 50 

Nt Besparingen in eindgebruikerproductiviteit  N1*N2*N3*N4*N5 $ 11.520 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 
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Totaal voordelen 
Het totale voordeel voor de samengestelde organisatie bedraagt $ 1.403.024 (zie Tabel 17). Figuur 6 geeft het 
voordelenoverzicht weer. 
 
 
Tabel 17 
Totaal voordelen - niet risicogewogen 
 

Voordelen Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal PV 

Minder doorlopende beheerinspanningen  $ 126.000 $ 126.000 $ 126.000 $ 378.000  $ 313.343 

Minder kosten voor netwerkpoorten en -
switches  

$ 823.200   $ 823.200  $ 748.364 

Vermeden kosten voor vernieuwing  $ 96.000 $ 80.000 $ 48.000 $ 224.000  $ 189.452 

Kostenbesparingen voor energie en koeling  $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 48.000  $ 39.790 

Vermeden kosten voor elektrische circuits  $ 48.000   $ 48.000  $ 43.636 

Kostenbesparingen voor datacenterruimte  $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000 $ 48.000  $ 39.790 

Besparingen in eindgebruikerproductiviteit  $ 11.520 $ 11.520 $ 11.520 $ 34.560  $ 28.649 

Totaal voordelen  $ 1.136.720 $ 249.520 $ 217.520 $ 1.603.760 $ 1.403.024 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
Figuur 6 
Totaal voordelen - niet risicogewogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Forrester Research, Inc. 
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Flexibiliteit 
Flexibiliteit, zoals gedefinieerd door de TEI-methode, vertegenwoordigt een investering in extra capaciteit of functies 
die tegen bepaalde extra kosten in de toekomst in zakelijke voordelen kunnen worden omgezet. Dit geeft een 
onderneming het 'recht' of de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontplooien zonder daartoe verplicht te zijn. Er 
bestaan meerdere scenario's waarin een klant ervoor kan kiezen om Cisco UCS te implementeren en later gebruik kan 
maken van extra mogelijkheden en zakelijke kansen. Flexibiliteit kan ook worden gemeten wanneer het wordt 
beoordeeld in het kader van een specifiek project (meer in detail beschreven in Bijlage B). 
 
In zijn ondersteunende rol houdt IT zich bezig met het dienen van zijn professionele gebruikers. De mogelijkheid om 
producten en diensten sneller, beter en goedkoper op de markt te brengen, en de flexibiliteit te leveren die het bedrijf 
nodig heeft om er voordeel uit te halen, zijn de belangrijkste redenen voor deze implementatie. De geïnterviewde 
klanten die geïnvesteerd hebben in UCS, kunnen het aantal chassis, blades of racks snel en efficiënt verhogen ter 
ondersteuning van bestaande en nieuwe projecten. Het gecreëerde kader stelt de geïnterviewde organisaties in staat hun 
omgeving uit te breiden en aan te passen voor zover dat nodig is om te voldoen aan de bedrijfsbehoeften. 
 
 
Risico 
Forrester definieert twee soorten risico's die samengaan met deze analyse: een implementatierisico en een 
investeringsrisico. Het 'implementatierisico' is het risico dat een voorgestelde investering in Cisco UCS zou afwijken van 
de originele of verwachte vereisten, wat leidt tot hogere kosten dan voorzien. Het 'investeringsrisico' verwijst naar het 
risico dat de investering in Cisco UCS niet zou voldoen aan de bedrijfs- of technologische behoeften van de organisatie, 
wat leidt tot een lager totaal voordeel. Hoe groter de onzekerheid, des te groter is het mogelijke aantal resultaten voor de 
geraamde kosten en voordelen. 
 
Een kwantitatieve meting van de investering en het investeringsrisico door een directe aanpassing van de financiële 
ramingen leidt tot meer zinvolle en nauwkeurigere ramingen evenals een correctere voorstelling van het ROI. De 
impact van risico's op kosten betekent doorgaans een stijging van de originele ramingen, hun impact op voordelen leidt 
tot een daling van de originele ramingen. De risicogewogen aantallen moeten worden beschouwd als 'realistische' 
verwachtingen, aangezien ze de verwachte waarden weergeven rekening houdend met het risico. 
 
De volgende implementatierisico's die van invloed zijn op de kosten en voordelen, worden geïdentificeerd als deel van 
deze analyse: 

• De implementatiekosten zullen variëren naargelang de complexiteit van de omgeving van elke gebruiker, het 
aantal toepassingen en de mate van integratie in andere systemen. 

• De kosten voor poorten en switches kunnen variëren afhankelijk van de architectuur en de hoeveelheid 
hardware die geïmplementeerd wordt. 

• De implementatiekosten zouden kunnen variëren afhankelijk van de vaardigheden en het plan van de gebruiker. 

• De voordelen voor de klanten zouden kunnen variëren afhankelijk van hun infrastructuur. 
 
Tabel 18 geeft de waarden weer die zijn gebruikt voor de aanpassing aan het risico en de onzekerheid van de geraamde 
kosten en voordelen. In het TEI-model wordt gebruikgemaakt van een driehoeksverdelingsmethode voor het berekenen 
van de risicogewogen waarden. Om deze verdeling te verkrijgen, moeten eerst de lage, meest waarschijnlijke en hoge 
waarden worden geraamd die binnen de bestaande omgeving zouden kunnen voorkomen. De risicogewogen waarde is 
het gemiddelde van de verdeling van die punten. We raden de lezers aan hun eigen risicobereik toe te passen, gebaseerd 
op de mate waarin zij vertrouwen hebben in de geraamde kosten en voordelen. 
 
 

Pagina 23 



Forrester Consulting 

De Total Economic Impact™ van Cisco Unified Computing Sy stem   

Tabel 18 
Risicoweging voor kosten en voordelen 
 

Kosten Laag Meest 
waarschijnlijk 

Hoog Gemiddelde 

Kosten voor UCS-poorten en -switches (middelmatig risico) 100% 100% 115% 105% 

Alle andere kostencategorieën (laag risico) 98% 100% 105% 101% 

Voordelen Laag Meest 
waarschijnlijk 

Hoog Gemiddelde 

Minder kosten voor netwerkpoorten en -switches (gemiddeld 
risico) 

80% 100% 103% 94% 

Alle andere categorieën voordelen (laag risico) 90% 100% 105% 98% 

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 

Financieel overzicht 
 
De financiële resultaten uit de delen Kosten en Voordelen kunnen worden gebruikt om het investeringsrendement, de 
huidige nettowaarde en de terugverdientijd voor de investering van de organisatie in UCS vast te stellen. Deze vindt u 
hieronder terug in Tabel 19. 
 
 
Tabel 19 
Cashflow - niet risicogewogen 
 

Categorieën Initieel Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal PV 

Kosten  ($ 245.658) $ 221.000 $ 21.000 $ 21.000 ($ 508.658) ($ 479.700) 

Voordelen $ 0 $ 1.376.720 $ 249.520 $ 217.520 $ 1.603.760 $ 1.403.024 

Netto voordelen  ($ 245.658) $ 915.720 $ 228.520 $ 196.520 $ 1.095.102 $ 923.324 

Investeringsrendement 192%      

Terugverdientijd  3 maanden      

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
In de onderstaande tabel (20) staan de risicogewogen waarden voor het investeringsrendement, de huidige nettowaarde 
en de terugverdientijd. Deze waarden worden verkregen door de risicowegingswaarden uit Tabel 18 in het deel Risico 
toe te passen op de kosten- en voordelencijfers in de Tabellen 9 en 17. 
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Tabel 20 
Cashflow - niet risicogewogen 
 

Categorieën Initieel Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal PV 

Kosten  $ 249.002 ($ 223.210) ($ 21.210) ($ 21.210) ($ 514.632) ($ 485.385) 

Voordelen  $ 1.081.058 $ 244.530 $ 213.170 $ 1.538.757 $ 1.345.029 

Netto voordelen  $ 249.002 $ 857.848 ($ 223.320) $ 191.960 $ 1.024.125 $ 859.644 

Investeringsrendement 177%      

Terugverdientijd  4 maanden      

 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 

Cisco Unified Computing System: overzicht 
 
Cisco UCS combineert computers, netwerken, opslagtoegang en virtualisatie in één samenhangend systeem dat is 
ontworpen om de Total Cost of Ownership (TCO) te verminderen en de zakelijke flexibiliteit te verhogen. Cisco UCS 
omvat de volgende componenten: 

• Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects: lossless Interconnect-switches met lijnsnelheid en lage latentie. 

• Cisco UCS 5100 Series bladeserverchassis: ondersteunt maximaal acht bladeservers en maximaal twee Fabric 
Extenders in een behuizing van 6 rack units (RU). 

• Cisco UCS 2100 Series Fabric Extenders: twee per 5100 Series bladechassis; deze leveren Unified Fabric in het 
bladeserverchassis, met maximaal vier 10 Gbps-verbindingen voor iedere Fabric Extender. 

• Cisco UCS B-Series bladeservers: verbeterde ondersteuning voor toepassingsvereisten, energiegebruik en 
virtualisatie. 

• Cisco UCS B-Series netwerkadapters: een reeks voor virtualisatie geoptimaliseerde adapters, compatibiliteit 
met bestaande driverstacks en efficiënte, snelle Ethernet-verbindingen. 

• Cisco UCS C-Series rackservers: de voordelen van UCS in de vorm van rackmontage. 

• Cisco UCS C-Series netwerkadapters: keuze uit vier soorten PCI Express-adapters (PCIe). 

• Cisco UCS Manager: gecentraliseerde beheermogelijkheden geïntegreerd in en gecombineerd met de UCS 6100 
Series Fabric Interconnects. 

 
Figuur 7 en 8 illustreren het verschil tussen de traditionele server- en netwerkarchitectuur en Cisco UCS-ontwerp. De 
lezer moet erop letten dat bij het toevoegen van meer UCS-bladeservers niet noodzakelijkerwijs extra netwerkswitches 
zijn vereist. 
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Figuur 7 
Bestaande traditionele server- en netwerkarchitectuur (bijvoorbeeld: 6 rackserver – 30 kabels in totaal) 
 

 
 
Bron: Forrester Research, Inc. 

 
 
Figuur 8 
Cisco UCS-architectuur (bijvoorbeeld: 24 bladeserver – 32 kabels in totaal. Voor iedere 8 servers extra worden er 4 
kabels toegevoegd aan het totale aantal kabels voor de oplossing) 
 

 
 
Bron: Forrester Research, Inc. 
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Bijlage A: Beschrijving van samengestelde organisatie 
 
Voor deze TEI-studie heeft Forrester een samengestelde organisatie gecreëerd, om zo de meetbare kosten en voordelen 
van een implementatie van Cisco UCS te kunnen illustreren. Op basis van de interviews met de vijf door Cisco 
opgegeven bestaande klanten creëerde Forrester een TEI-kader, een samengestelde organisatie en een bijbehorende 
ROI-analyse die de financieel getroffen domeinen illustreert. 
 
De samengestelde organisatie moet een middelgrote, in de Verenigde Staten gevestigde organisatie met 1200 
medewerkers en 5000 klanten vertegenwoordigen. Voordat Cisco UCS werd geïmplementeerd, had de organisatie haar 
omgeving gevirtualiseerd. Toen het IT-team besloot Cisco UCS aan te kopen, hebben ze hun aankoop afgestemd op hun 
vervangingsplanning om de investering te maximaliseren en de inspanningen voor de migratie naar UCS te beperken. 
De UCS-investering omvatte de benodigde apparatuur om te voldoen aan de vraag naar vervanging en de vereiste 
eenheid voor nieuwe projecten. 
 
Met de aankoop van Cisco UCS streeft de samengestelde organisatie de volgende doelstellingen na: 

• Minder tijd en inspanningen moeten besteden aan het doorlopende beheer van een datacenter, zodat de 
middelen kunnen worden ingezet voor nieuwe en innovatieve projecten, zonder dat daarvoor ook meer 
personeel moet worden gezocht. 

• Energie en koeling evenals de benodigde ruimte voor het datacenter verminderen, maar de apparatuur 
tegelijkertijd toch upgraden en uitbreiden om te voldoen aan de geheugenvereiste. 

 
Voor de analyse gaat Forrester ervan uit dat de samengestelde organisatie een virtualisatie heeft gerealiseerd 
voorafgaand aan de implementatie van UCS. 

 

Bijlage B: Overzicht van Total Economic Impact™ 
 
Total Economic Impact is een door Forrester Research ontwikkelde methode waarmee bedrijven een beter gefundeerde 
beslissing kunnen nemen over de aanschaf van technologieën en waarmee leveranciers over het waardevoorstel van hun 
producten en diensten kunnen communiceren met de klant. Met de TEI-methode kunnen bedrijven het hogere 
management en andere belanghebbenden overtuigen van de concrete waarde van IT-initiatieven en deze demonstreren, 
rechtvaardigen en realiseren. 
 
De TEI-methode bestaat uit vier componenten voor het beoordelen van de waarde van een investering: voordelen, 
kosten, risico's en flexibiliteit. 
 
Voordelen 
De voordelen vertegenwoordigen de waarde die het voorgestelde product of project biedt aan de gebruikersorganisatie 
(IT en/of bedrijfseenheden). Bij het rechtvaardigen van producten en projecten worden vaak alleen de kosten en 
besparingen op het gebied van IT aangegeven en is er weinig ruimte voor het analyseren van de effecten van de 
technologie op de volledige organisatie. Bij de TEI-methode en het resulterende financiële model wordt evenveel 
nadruk gelegd op het meten van de voordelen en het meten van de kosten, waardoor de effecten van de technologie op 
de gehele organisatie volledig kunnen worden onderzocht. Bij het berekenen van de geraamde voordelen is een heldere 
dialoog met de gebruikersorganisatie nodig om de gecreëerde specifieke waarde te kunnen schatten. Forrester eist 
bovendien dat er een duidelijke verantwoordelijkheidsrelatie wordt vastgesteld tussen de meting en de rechtvaardiging 
van de geraamde voordelen nadat het project is voltooid. Dit garandeert een rechtstreekse koppeling van de geschatte 
voordelen en de bedrijfsresultaten. 
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Kosten 
De kosten vertegenwoordigen de investeringen die nodig zijn om de waarde of de voordelen van het voorgestelde project 
te realiseren. De IT- of bedrijfseenheden kunnen kosten maken in de vorm van volledig belaste arbeid, externe krachten of 
materialen. De kosten zijn alle investeringen en uitgaven die nodig zijn om de voorgestelde waarde te realiseren. Bovendien 
bevat de kostencategorie in TEI ook alle marginale kosten van de bestaande omgeving voor de lopende kosten die gepaard 
gaan met de oplossing. Alle kosten moeten worden gekoppeld aan de voordelen die worden gecreëerd. 
 
 
Risico 
Met het risico wordt de gemeten onzekerheid over de voor de investering geraamde voordelen en kosten bedoeld. De 
onzekerheid wordt op twee manieren gemeten: 1) de waarschijnlijkheid dat de geraamde kosten en voordelen 
overeenkomen met de oorspronkelijke schattingen, en 2) de waarschijnlijkheid dat de ramingen na verloop van tijd 
worden gemeten en bijgehouden. In deze TEI-studie wordt op de ingevoerde waarden een functie voor 
waarschijnlijkheidsdichtheid toegepast, de zogenaamde 'driehoeksverdeling'. Er worden minimaal drie waarden 
berekend om voor alle kosten en voordelen het onderliggende bereik in te schatten. 
 
 
Flexibiliteit 
Binnen de TEI-methode vertegenwoordigen de directe voordelen één deel van de investeringswaarde. Directe voordelen 
wegen meestal het zwaarst bij de rechtvaardiging van een project, maar Forrester vindt dat ondernemingen ook de 
strategische waarde van een investering moeten kunnen meten. Flexibiliteit vertegenwoordigt de waarde die kan 
worden behaald voor extra investeringen die later boven op de al gedane investering worden gedaan. Een investering in 
bijvoorbeeld een upgrade naar een kantoorproductiviteitsprogramma in het gehele bedrijf kan ten goede komen aan de 
standaardisering (om de efficiëntie te verhogen) en de licentiekosten doen dalen. Een ingebouwde 
samenwerkingsfunctie kan bij activering echter tot een hogere productiviteit van het personeel leiden. De 
samenwerkingsfunctie kan enkel worden gebruikt wanneer er bijkomend wordt geïnvesteerd in toekomstige 
opleidingen. De mogelijkheid om van dat voordeel te genieten, heeft echter een huidige waarde die kan worden geschat. 
Het component 'flexibiliteit' van de TEI-methode legt die waarde vast. 

 

Bijlage C: Glossarium 
 
Disconteringsvoet: het rentepercentage dat wordt gebruikt bij de analyse van cashflows en waarbij rekening wordt 
gehouden met de waarde van het geld gedurende een bepaalde periode. Hoewel de Federal Reserve Bank een 
discontovoet vaststelt, stellen bedrijven ook vaak zelf een disconteringsvoet vast op basis van hun bedrijfs- en 
investeringsomgeving. Forrester is voor deze analyse uitgegaan van een jaarlijkse disconteringsvoet van 10%. 
Organisaties hanteren doorgaans een disconteringsvoet van 8% tot 16% op basis van hun huidige omgeving. We raden 
de lezers aan de financiële afdeling van hun eigen bedrijf te raadplegen om te bepalen welke disconteringsvoet binnen 
hun eigen organisatie het meest geschikt is. 
 
Huidige nettowaarde (NPV): de huidige waarde van (gedisconteerde) toekomstige nettocashflows aan de hand van een 
rentepercentage (disconteringsvoet). Een positieve huidige nettowaarde van een project wijst er normaalgesproken op 
dat de investering moet plaatsvinden, tenzij andere projecten een hogere huidige nettowaarde hebben. 
 
Huidige waarde (PV): de huidige waarde van (gedisconteerde) geschatte kosten en voordelen aan de hand van een 
rentepercentage (disconteringsvoet). De huidige waarde van kosten en voordelen worden opgenomen in de totale 
huidige nettowaarde van cashflows. 
 
Terugverdientijd: het 'break-even'-punt voor een investering. Dit is het moment waarop de cumulatieve voordelen 
gelijk zijn aan de initiële investering plus de lopende kosten. 
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Investeringsrendement (ROI): een procentuele meting van het verwachte rendement van een project. Het ROI wordt 
berekend door de nettovoordelen (voordelen min kosten) te delen door de kosten. 
 
 
Een opmerking over de cashflowtabellen 
De volgende opmerking gaat over de cashflowtabellen die in deze studie worden gebruikt (zie de onderstaande 
voorbeeldtabel). De kolom voor de initiële investering bevat de kosten die zijn gemaakt op het 'tijdstip 0' of aan het 
begin van jaar 1. Die kosten zijn niet gedisconteerd. Alle andere cashflows in de jaren 1 t/m 3 zijn aan het einde van het 
jaar gedisconteerd aan de hand van de disconteringsvoet (vermeld in het gedeelte Uitgangspunten voor het kader). De 
huidige waarde (PV) wordt berekend voor elke raming van de totale kosten en voordelen. De huidige nettowaarden 
(NPV) worden pas in de overzichtstabellen berekend en zijn de som van de initiële investering en de gedisconteerde 
cashflows voor elk jaar. 
 
 
Tabel [voorbeeld] 
Voorbeeldtabel 
 

Ref. Categorie Berekening Initiële 
kosten 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal 

        

 
Bron: Forrester Research, Inc. 
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Bijlage D: Eindnoten 
 
    
 
1 Forrester past risicoweging toe op de samengevatte financiële metrische waarden om rekening te houden met de 
mogelijke onzekerheid van de geraamde kosten en voordelen. Voor meer informatie over risico's verwijzen wij naar 
pagina 21. 
 
2 De rackoppervlakte op die manier meten is ook niet representatief voor de totale rackoppervlakte in verhouding tot de 
ruimte en apparatuur van het datacenter. Dit is een toewijzing 'gebaseerd op racks' en niet op servers. Dit is een meer 
geschikte meting van rackoppervlakte en dus van besparingen. Een correcter cijfer zou 28 vierkante voet per rack zijn. 
Dit wordt gedocumenteerd in een US EPA Energy Star-paper dat u kunt terugvinden op:  
http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/downloads/Additional_FAQs_LightingCooling_Racks.pdf 
- “ENERGY STAR Data Center Infrastructure Rating Development Frequently Asked Questions” 
 

http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/downloads/Additional_FAQs_LightingCooling_Racks.pdf
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