
De basis van computing voor 
kleine bedrijven

Van de netwerkkast naar de hoofdrol
Wanneer promoveerde het datacenter van figurant nummer drie in 
schooltoneel naar een hoofdrol in de filmsensatie ‘Bedrijfsinnovatie’? 
Geef de apps de schuld. En al die apparaten. Met zoveel manieren om 
overal toegang te krijgen tot zoveel dingen denken bedrijven van elke 
omvang dat ze alles kunnen. En dat kunnen ze ook – als ze het juiste 
zakelijke computingplatform hebben.

Wat ons bij u brengt
Eigenlijk niet alleen u. De meeste kleine bedrijven. Alles 
draaiend proberen te houden met een Frankenstein-
monster van SaaS (Software-as-a-Service) en openbare 
cloudoplossingen van verschillende leveranciers. U en 
uw kleine IT-team, zonder de tijd of de technische 
middelen om de sprong vooruit te maken naar die 
geweldige nieuwe zakelijke computingconcepten waar 
u over hoort. In de wetenschap dat u slechts één 
natuurramp, hardwarestoring of cyberaanval verwijderd 
bent van faillissement.

Maak u niet druk. We zijn er voor u.
Cisco – ja, hetzelfde bedrijf dat naam maakte in die 
serverkast – maakt het eenvoudig voor kleine bedrijven 
om hun IT-services te transformeren in aanjagers van 
bedrijfsinnovatie, met slimme oplossingen die digitale 
activiteiten aanjagen en tegelijkertijd de traditionele, 
monolithische toepassingen ondersteunen die 
waarschijnlijk nog steeds het fundament van uw 
bedrijf zijn.

Nu kunt u eenvoudig een cloudinfrastructuur (op 
kantoor, private of openbaar) optimaliseren terwijl u de 
resources die nodig zijn om het bedrijf vooruit te 
brengen, kunt ondersteunen, beveiligen en beheren.
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Drie cruciale componenten van zakelijke computing
We denken dat u al wel van deze concepten hebt gehoord. Maar laten we even snel kijken naar enkele 
oplossingen voor zakelijke computing die niet mogen ontbreken in hedendaagse kleine, groeiende bedrijven.

Hyperconvergence
Wat is het
Een hyperconverged infrastructuur combineert 
computing, opslag en connectiviteit met unified 
management.

Waarom is het goed

• Vereenvoudigt implementatie en netwerkopslag

•  Maakt het eenvoudig om computingresources te 
schalen zonder het werk te verstoren

• Versterkt het operationeel beheer

• Verbetert de flexibiliteit

•  Biedt gemoedsrust met een always-on, 
zelfherstellende infrastructuur

•  Biedt onmiddellijk en op de lange termijn 
kostenbesparingen

Cisco’s benadering

• Cisco HyperFlex™ Multicloud Platform

•  Volledige hyperconvergence om de operationele 
efficiëntie en het aanpassingsvermogen voor 
datacenterwerklasten te verhogen

•  Vereenvoudigde bedrijfsprocessen met één 
beheerconsole voor opslag, computing en netwerken

•  Binnen een uur te implementeren met vooraf 
geïnstalleerde hypervisors

• Klaar voor elke cloud en al uw toepassingen

•  Efficiënt, kosteneffectief beheer van elke 
toepassingslaag, overal

• Pay-as-you-grow model om te schalen
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Digitale transformatie 
Wat is het
Het gebruik van digitale technologieën voor beter inzicht 
en betere efficiëntie voor een fundamentele verbetering 
van de manier waarop mensen werken en hoe bedrijven 
waarde kunnen leveren voor klanten.

Wat is nodig om dit te realiseren

• Ondersteuning voor toepassingen. Moderne 
toepassingen worden minder monolithisch en meer 
zoals organische structuren die waar nodig groeien en 
krimpen. Dit vermindert de afhankelijkheid van 
traditionele IT-infrastructuur en stelt nieuwe eisen aan 
IT-organisaties vanwege de grote aantallen endpoints 
om te beheren en de flexibele infrastructuur die nodig is 
om deze te ondersteunen.

• Beter beheer. IT-personeel moet infrastructuur op 
schaal kunnen beheren, resources aan 
toepassingsvereisten kunnen koppelen en snel nieuwe 
toepassingen en updates kunnen uitrollen. En dat 
allemaal naast het beheren van alle verschillende soorten 
infrastructuur op een eenvoudige, holistische manier.

• Wildgroeibeheer. Vroeger konden bedrijven hun clients 
en toepassingen veilig in een datacenter op kantoor 
ondersteunen en beheren. Nu moeten ze clients, 
toepassingen en werklasten ondersteunen in openbare, 
beheerde, edge- en private cloudomgevingen. Vergeet 
ook niet de behoefte tot naleving van best practices, 
zakelijke en overheidsvoorschriften en vereisten inzake 
gegevenssoevereiniteit.

Cisco’s benadering

• Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®)

• Niet een verzameling van servers, maar een unified, 
volledig zelfbewust, zichzelf integrerend systeem

• Flexibel en aanpasbaar

• 100% programmeerbaar

• Ondersteunt een volledige portfolio, waaronder:
- Blade-, rack- en opslagintensieve servers
- Geconvergeerde infrastructuur
- Hyperconverged infrastructuur
- Oplossingen voor de netwerkedge
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Vergeet beleid niet
Nu moderne IT-activiteiten uiteenlopende en verspreide 
bedrijfsactiviteiten faciliteren, zijn naadloze orkestratie, 
krachtige beveiliging en consistente governance cruciaal. 
U hebt een rode draad nodig die door alle omgevingen, 
componenten, systemen en talen loopt die u 
ondersteunt. Die rode draad is het toepassingsbeleid. 

Beleid is de bron van waarheid voor alle omgevingen en 
elementen. Het weerspiegelt de intentie van het bedrijf, 
beheert toepassingen en automatiseert de levering van 
hybrid infrastructuur.

Gegevensbescherming
Wat is het
Ervoor zorgen dat uw gegevens op elk moment beveiligd 
en beschikbaar blijven, wat er ook gebeurt.

Belang

• Geen gegevens – geen bedrijf

• Veel kleine bedrijven herstellen zich niet meer na 
uitvaltijd

• De meeste uitvaltijd wordt veroorzaakt door menselijke 
fouten of hardwarestoringen, dus zelfs als er weinig 
natuurrampen gebeuren waar u woont, loopt u risico

• Herstellen na uitvaltijd kan buitengewoon kostbaar zijn

• Een eenvoudige back-up maken naar schijven is niet 
genoeg – herstel duurt te lang, de gegevens zijn zelden 
actueel en bedrijven testen zelden het herstelproces

Cisco is de enige leverancier die vereenvoudiging, automatisering, 
bescherming en analyses kan leveren via een algemeen, consistent 
beleidsmodel.

Cisco’s benadering

• Veeam® Availability Solution

• Flexibele beschikbaarheid, zonder personeel of 
adviseurs nodig te hebben voor uitgebreide evaluaties, 
testen, omvangbepaling en configuratie

• Beveiliging, back-up en herstel van gegevens, waar 
deze zich ook bevinden

• Eliminatie van gegevensverlies

• Cloudgebaseerde back-up en snel herstel

• Helpt bedrijven de strengste doelstellingen voor 
hersteltijd (RTO) en herstelpunt (RPO) te halen

• Bij gebruik van Veeam op HyperFlex:
– 80% minder implementatie in datacenter
– Minder dan 60 minuten nodig voor implementatie
– Snel herstel, vermijding van gegevensverlies en 

geverifieerde bescherming met Veeam 
SureBackup
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Verklarende woordenlijst
Bedrijfscontinuïteit en noodherstel (BCDR)
Processen en technieken die worden ingezet om u te 
helpen bij herstel na een ramp en om routinematige 
bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten of hervatten.

Cloudcomputing
Het gebruik van een netwerk van remote servers die op 
het internet worden gehost om gegevens op te slaan, 
te beheren en te verwerken, in plaats van lokale 
servers of servers op kantoor.

Datacenter
Een groep van met een netwerk verbonden 
computerservers, meestal gebruikt voor de opslag, 
verwerking of distributie van grote hoeveelheden 
gegevens.

Datacenterbeleid
De vereisten voor het ontwerpen, installeren, 
beveiligen, bewaken, onderhouden, beschermen en 
ontmantelen van een datacenter.

Hybrid datacenter
Een computing-omgeving die een combinatie gebruikt van 
datacenters in de cloud en fysieke datacenters op kantoor.

Hyperconvergence
Een IT-framework dat opslag, computing en netwerken 
in een enkel systeem combineert in een poging de 
complexiteit van datacenters te verminderen en de 
schaalbaarheid te vergroten.

Multicloud
Met een multicloudbenadering kunnen organisaties 
toepassingen en services van twee of meer clouds 
gebruiken, waarbij tenminste één cloud openbaar is.

Datacenters op kantoor
Private datacenters die bedrijven in hun eigen gebouwen 
huisvesten en zelf onderhouden.

Private cloud
Een model van cloudcomputing waarin IT-services via 
private IT-infrastructuur worden geprovisioneerd voor 
exclusief gebruik door een enkele organisatie, meestal 
beheerd door interne resources.

Openbare cloud
Computingservices die worden aangeboden door 
derden via het openbare internet, beschikbaar voor 
iedereen die deze wil gebruiken of aanschaffen. De 
services kunnen gratis zijn of on-demand worden 
verkocht, zodat klanten alleen betalen voor de CPU-
cycli, opslag en/of bandbreedte die ze gebruiken.

Recovery Point Objective 
(herstelpuntdoelstelling, RPO)
De ouderdom van bestanden die moeten worden 
hersteld uit de back-upopslag zodat normale activiteiten 
kunnen worden hervat nadat een computer, systeem of 
netwerk uitvalt door een hardware-, programma- of 
communicatiestoring.
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Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de manier waarop Cisco het eenvoudiger en goedkoper maakt voor 
kleine bedrijven om het datacenter een hoofdrol te geven in bedrijfstransformatie.

Recovery Time Objective 
(hersteltijddoelstelling, RTO)
De beoogde tijdsduur en een serviceniveau waarin 
een bedrijfsproces moet worden hersteld na een 
ramp (of disruptie) om onacceptabele consequenties 
te voorkomen die samenhangen met een 
onderbreking in de bedrijfscontinuïteit.

Server
Een apparaat of programma dat wordt gebruikt voor 
het beheer van netwerkresources en waarnaar vaak 
wordt verwezen als toegewijd omdat het nauwelijks 
andere taken uitvoert naast de servertaken.

Virtueel datacenter
Een pool of verzameling van infrastructuurresources 
voor de cloud, specifiek ontworpen voor 
bedrijfsbehoeften. De basisset hulpmiddelen omvat 
de processor (CPU), het geheugen (RAM), de opslag 
(schuifruimte) en netwerken (bandbreedte).
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