


50.000 werkplekken in de Cloud

Er wordt veel gesproken over cloud computing, maar hoe werkt dit in de

praktijk? 

Aan de hand van een praktijkcase laten we u zien wat er komt kijken bij een 

migratie van 50.000 werkplekken naar een cloudomgeving. Voor dit traject werd 

gebruik gemaakt van Cisco Unified Computing System, Netapp en VMware in een 

twin-datacenter concept. 
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Wie zijn wij?

Meer dan 15 jaar ervaring

35 medewerkers

5000+ eindgebruikers

120+ partners

Referenties: Topicus, Unit4, Bibliotheken Overijssel en Gelderland, OV Software, 

Provincie Overijssel, Arkin/Jellinek, gemeente Hengelo, gemeente Harderwijk,, 

Oxilion, Gemeente Zeewolde, Gemeente Putten, Heutink ICT, Slag bij Almelo, 

Reggefiber, Datamex, Lesscher IT, Innolan, SPS Software



Portfolio Previder



ICT Professionals

Wij bieden

onze oplossingen 

samen met onze 

partners aan aan

eindgebruikers



Onze Datacenters

“Data may be as valuable as gold, yet it can

slip through your fingers like water….”

Malcolm Marshall - KPMG



TIER 3+ datacenter

ISO27001 gecertificeerd

Milieuvriendelijk datacenter

Twin datacenter concept

Redundante backbone

800 Racks

http://www.previder.nl/Portals/0/docs/pdf commercieel/Groencertificaat - Previder (A2).pdf


Plattegrond PDC2

DatazalenFree-to-air koeling

Noodaggregaathuis

Connectiviteit

Brandpreventie

Stroomtoevoer

Beveiliging Faciliteiten



Faciliteiten

Boardrooms

Werkruimtes

Overlegruimtes

Lockers

Loungeruimte

AV faciliteiten

Uitwijkfaciliteiten



Previder Cloud Hosting



Keuze Cisco UCS

• Uitgangspunt verhuizen bestaand datacentrum naar nieuwbouw van twee 
datacentrums

– RFP naar meerdere leveranciers

• Keuze Cisco

– Concept (Wire Once, nieuwe benadering Blade computing)

– Integratie met netwerk (hiervoor werd al Cisco gebruikt)

– Integratie met NetApp 

– Schaalbaar en eenvoudig uit te bereiden omgeving

• Uitstekende  support van Cisco bij implementatie 
launching customer



Keuze techniek



Slide uit Cisco presentatie

• Largest, most energy-efficient DC in EU

• IaaS & SaaS with Cisco UCS

• Connect to existing infrastructure
9:30 10:309:45

8:30 11:00Boxes to blades by brunch

Slide van Carl Bradshaw Cisco 



Cloud - Cisco UCS en NetApp



De Previder Cloud architectuur

• Twin-datacenter : PDC1 - PDC2

• Servers : Cisco UCS

• Storage : NetApp Metrocluster

• Virtualisatie : VMware

 
PDC2 PDC1



Iaas, Paas, Saas

• IaaS = Infrastructure as a Service Previder Cloud

• PaaS = Platform as a Service          Previder Cloud

• SaaS = Software as a Service          Partners / Heutink ICT



Eigen ICT-infra op locatie vs. Cloud Server

Eigen ICT-infrastructuur Cloud Server

Investering Hoog Geen

Pay-per-use Nee => investering vooraf nodig Ja => betaal alleen gebruikte capaciteit

Heldere kosten Nee => verborgen kosten onderhoud, stroom, 
ruimte, koeling,  storingen

Ja => alles op één factuur

Schaalbaarheid Laag => beperkt tot capaciteit hardware Hoog => vrijwel onbeperkt

Toegankelijkheid Variabel => hangt af van locatie en hardware Hoog => via internet

ICT-kennis Ja => eigen medewerker/inhuren Nee => geen specifieke kennis nodig

Back-upgarantie Variabel => afhankelijk van controle Hoog => gegarandeerde controle

Beveiliging Hoog => risico diefstal en brand, 
firewall vergt extra investering

Laag => diefstal en brand zijn vrijwel uitgesloten, 
firewall inclusief



De Cloud 



Business Case: Heutink ICT



Heutink ICT

• Marktleider in ICT oplossing voor het basisonderwijs

– Digitale leeromgevingen (www.deklas.nu)

– Digitale schoolborden

• 1.500 basisscholen

• 50.000 werkplekken

– 500.000 gebruikers in 1 AD (grootste active directory)



Uitgangssituatie

• Installatie software op servers op scholen

• 1.446 verschillende applicaties

• Omgevingen worden complexer

• Weinig ICT-kennis op 
de basisschool

• Slinkende budgetten



Gewenste situatie vanuit de school

• De leerling moet ook thuis met schoolapplicaties kunnen 
werken

• De applicatie moet met de leerling 
mee kunnen verhuizen

• Hogere beschikbaarheid

• Heldere kostenstructuur 

• Lokaal beheer tot een minimum 
beperken



Wensenlijst  Heutink ICT

• Geen eigen investeringen in hardware

• Schaalbare en Hybride omgeving

– Oude en nieuwe infra moeten naast elkaar bestaan

• Hoge beschikbaarheid tijdens schooltijd en studietijd

• Prijs per leerling

• Partner moet verbindingen op school
kunnen leveren

• One Stop Shop 
Datacenter, hardware en  verbindingen

• Help ons bij het VerSaasen de applicaties



Leverancierskeuze Project

Technische 
inventarisatie

•aantallen, toegang, 
versies, 
showstoppers

Functionele 
inventarisatie

•gewenste 
functionaliteit, 
afbakening

Financiële 
consequenties

•inschatting 
inrichtingsproject en 
maandelijkse kosten 
van Cloud Servers?

Projectmatige 
impact

•gerelateerde 
projecten, start- en 
doorlooptijden

Feiten:

• Doorlooptijd 6 maand

• Pilot met enkele scholen

• Bijna 8% scholen is nu over



Applicatie - landschap

• 1.446 applicaties

– Character Based

– Windows  (16, 32 bits)

– Web Based

– Multi-mediale toepassingen

– Nagenoeg geen multitenant applicaties



Technische oplossing

• Cloud Applicatie-, fileserver per school in Datacenter Previder

– Uitgevoerd in High Availability 

– Standaard templates

• Fat clients voor leerlingen (automatische installatie)

– Thin Clients (TS, Citrix) niet (altijd) geschikt 
voor Multi-mediale toepassingen

– Sommige apps vereisen lipsynchroniteit

• (Bovenschoolse) besturen maken gebruik van 
Hosted Desktop van Heutink ICT via Citrix

• Applicaties zijn getuned voor optimaal bandbreedte gebruik

• Scholen zijn aangesloten op glas of VDSL

– Gemiddelde belasting 10-15 mb, pieken naar 40 mb



• Digitale leeromgeving (deklas.nu)

– Portal voor kinderen

– Alle content vanuit portal op te starten
• Lokaal en centraal, de leerling merkt geen verschil

• Digitale beheeromgeving

– Eenvoudig

– Meeste software staat centraal in Cloud

– Automatische installatie lokaal benodigde 
software

Conceptuele oplossing



Samenwerking



Lopende ontwikkelingen

• Ombouw van applicaties naar Webbased

• Verbeterde streaming

• Virtual Desktops

• Scholen aansluiten op glas en VDSL



Impact  Heutink  ICT  organisatie

• Eenvoudige en snellere uitrol scholen

• Heldere kostenstructuur infrastructuur

• Lagere beheerslast

• Mensen

– Beheer centrale omgeving vergt 
andere kennis medewerkers

– Opbouwen technische applicatiekennis

– Minder mensen op de weg



Algemene Cloud Checklist

1. Wat zijn de redenen om voor Cloud Hosting te kiezen

2. Welk businessmodel ga ik gebruiken?

3. Welke groei verwacht ik? 

4. Welke (technische) ondersteuning heb ik nodig?

5. Wat is de impact op mijn organisatie wanneer 
de Cloud niet functioneert?

6. Welke garanties moet de leverancier van de Cloud mij minimaal geven?

7. Op welke infrastructuur is de Cloud gebaseerd?

8. Hoe vast zit ik aan de aanbieder van de Cloud?

9. Hoe bereiken mijn klanten mijn applicatie?

10. Waar staat de Cloud?

De toelichting is aan te vragen via info@previder.nl



Whitepaper en leaflet
beschikbaar op 
www.previder.nl 

Vragen

Vragen?



Download de presentatie via:

www.cisco.nl/expo-presentaties


