
Virtuele HANA-
database op UCS 
Mini geeft NMC 
vleugels
De in-memory database op een krachtige 
Flexpod maakt NMC’s ERP sneller en stabieler. 
Automatisering maakt het beheer ook vele malen 
gemakkelijker.

“We automatiseren met UCS manager taken die we voorheen 
manueel uitvoerden. Met UCS Central beheren we onze twee 
serverzalen ook als één grote omgeving.”

- Dieter Huppertz, IT Operations & Infrastructure Manager NMC -

Wanneer 300 medewerkers simultaan verzoeken afvuren naar een ERP-
systeem, heb je een solide infrastructuur en een flexibele database nodig 
om antwoorden snel tot bij de gebruiker te brengen. NMC, producent van 
synthetisch schuim in Duitstalig België, zegde zijn database de wacht aan en 
schakelde over naar HANA, de supersnelle in-memory database van SAP. IT-
partner Uptime adviseerde om de database te installeren op een UCS Mini-
blade met 1 terabyte RAM. Om de opzet in de gaten te houden pioniert NMC 
nu ook met Cisco Intersight, beheersoftware in de cloud.
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• Sterke infrastructuur nodig voor ERP-software 
met 300 gebruikers

• Snelle, maar krachtige database SAP HANA 
efficiënt laten draaien

• Eén beheeromgeving voor servers, switches en 
storage

Uitdagingen
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Na zeven jaar was de database van NMC’s SAP-software aan een upgrade 
toe. Een uitgelezen kans om over te schakelen naar HANA of SAP’s in-
memory database. Die werkt supersnel en kan goed om met big data. “We 
moesten virtuele machines, fysieke servers en opslag vernieuwen: dan moet 
je ook die optie overwegen. Enige voorwaarden voor ons waren dat we 
HANA zouden kunnen virtualiseren en dat we de vereiste infrastructuur niet 
op de groei moesten kopen”, legt Dieter Huppertz uit.

Huppertz haalde SAP-adviseur Flexso aan boord om SAP HANA te 
virtualiseren en infrastructuurspecialist Uptime om de juiste opslag- en 
serverhardware te adviseren. Huppertz: “Zij raadden ons de combinatie 
Cisco en NetApp aan, twee fabrikanten die we al goed kenden. We werken 
al langer naar volle tevredenheid met Cisco Nexus switches en hebben ook 
een goed contact met het lokale team van Cisco. Voeg eraan toe dat we 
ontevreden waren van de klantendienst van onze vorige fabrikant en dat 
NetApp en Cisco met Flexpod een ideaal huwelijk vormen, en onze keuze 
was gemaakt.”

UCS Mini: klein maar krachtig
Op basis van Cisco’s validated design en met zijn bestaande Nexus-switches 
kon NMC een eigen FlexPod gaan samenstellen. Als nieuwe componenten in 
de geconvergeerde infrastructuur voegde het een UCS Mini en NetApp’s All-
Flash FAS toe. 

“Uptime adviseerde ons de kleinere versie UCS Mini. Die was ruim genoeg 
voor ons en we kunnen eenvoudig ‘opschalen’. Hoewel SAP HANA nogal 
gulzig is op het vlak van RAM-geheugen, verwerkt de UCS Mini de trafiek 
moeiteloos. Er zijn beduidend minder crashes en zogenaamde database 
queries gaan nu sneller”, zegt de IT Operations & Infrastructure Manager.

Europees IT-centrum 
Uptime installeerde in totaal 110 virtuele machines op acht UCS-blades, die 
ze evenredig verdeelden over twee serverzalen. SAP HANA draait op een 
UCS-blade met 1TB RAM, de andere toepassingen op UCS-bladeservers 
met 768GB RAM. De serverzalen zijn volledig actief-actief zodat NMC 
meteen ook bedrijfszeker is. 

Die extra paardenkracht komt vooral de 300 SAP-gebruikers ten goede. 
Het hart van het bedrijf klopt nu lekker hard. “Dat is nodig, want we zijn 
in België het IT-centrum van de groep en gidsen vanuit SAP al onze 
productieprocessen in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Zweden. De software en zijn database moesten snel draaien en doen dat nu 
ook”, zegt een tevreden Dieter Huppertz.
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• Cisco FlexPod

• Cisco UCS Central

• Cisco Intersight

Oplossingen



Automatisering verlaagt leercurve
De installatie van het totale SAP-project duurde in totaal een drietal maanden. 
In januari 2018 was Huppertz klaar met de databasemigratie. Zo’n project 
is natuurlijk ingrijpend voor een middelgroot bedrijf met een klein IT-team. 
Dieter Huppertz: “Je moet niet alleen met een nieuwe database leren werken, 
elk merk laat zich ook anders beheren. Wat dat betreft helpt UCS Manager 
ons enorm. We automatiseren taken die we voorheen manueel moesten 
uitvoeren. Bovendien kunnen we met UCS Central de twee serverzalen als 
één grote omgeving beheren.” 

Pionier met nieuwe monitoringsoftware in de cloud
Sinds de gebruikersconférence Cisco Live maakt Dieter Huppertz ook gebruik 
van Cisco Intersight, slimme beheersoftware in de cloud. Hij connecteerde 
zijn UCS omgeving en kan nu van overal de gezondheid van zijn UCS-servers 
in de gaten houden. Hij is een van de eerste gebruikers in België. 

Ten slotte is NMC onlangs ook overgeschakeld naar Cisco’s cloud security 
platform Umbrella. “Cisco staat ook sterk in beveiliging : we hebben sinds 
onze overstap naar Umbrella DNS-verzoeken van het type command and 
control en ook phishing tegengehouden. Die zagen we vroeger niet.” 
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Data center
• Cisco UCS Mini Chassis met Server 

Blades B200 

Routing and switching         
• 4x Cisco Nexus 5672UP 

Software
• Cisco UCS Manager, UCS Central en 

Intersight

Security
• Cisco Umbrella

• Betere prestaties

• Geautomatiseerd beheer

• Beter zicht op cyberaanvallen

• Volledig redundant

• Hogere productiviteit door snellere systemen

• Maximale beschikbaarheid

• Eenvoudig te beheren 

• Lagere TCO

Resultaten


