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IT in staat stellen te voldoen aan de prioriteiten van nu
Het Internet of Everything begint overal om ons heen vorm te krijgen. Personen,
processen, gegevens en dingen worden steeds meer met elkaar verbonden. De kracht
van deze verbindingen leidt tot nieuwe kansen en rijkere ervaringen. We gaan naar een
economie van services on-demand, waardoor de betekenis van IT voor een bedrijf
volledig verandert.
Stel u een IT-team voor dat meer proactief is en minder reactief, en dat minder tactisch
en meer strategisch handelt. Stel u een organisatie voor waarin wordt geanticipeerd
op bedrijfsbehoeften, proactieve aanbevelingen worden gedaan en waarin nieuwe
verzoeken en kansen snel en efficiënt worden opgevolgd - een bedrijf waarin IT-teams
partners zijn geworden van de bedrijfsonderdelen.
Bedrijven zijn in feite nu al bezig met het inzetten van IT in een meer strategische en
spelbepalende rol. IT-organisaties richten zich op ondersteuning van groei, verhoging
van omzet, bevordering van innovatie en verwezenlijking van nieuwe klantervaringen.
Hun kerntaak draait niet langer om het beheren van technologie en het oplossen van
technologische problemen. Het gaat om het transformeren van bedrijfsprocessen en
het stimuleren van nieuwe bedrijfsinitiatieven en -resultaten.

Bedrijfsflexibiliteit stimuleren via de Intercloud
Veel IT-leiders richten zich op cloudcomputing om in deze nieuwe verwachtingen te
voorzien. De cloud biedt de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen die organisaties
nodig hebben om snel te innoveren in een dynamische omgeving. En zo kunnen
cloudmodellen meeveranderen met de rol van IT. Beslissingen over zelf bouwen
of kopen, en of een private of openbare cloud wordt gebruikt, maken plaats voor
modellen op basis van de hybride cloud en meerdere clouds. Aangezien er geen
cloudmodel of oplossing is die 'altijd past', leren organisaties dat de beste benadering
vaak een mix is van fysieke, virtuele en cloudomgevingen, inclusief multitenant- en
multicloud-implementaties. Uit onderzoeken blijkt dat 93% van de ondernemingen een
hybride-cloudstrategie nastreeft of overweegt. Bij 50% van de bedrijven wordt zowel
de openbare cloud als de private cloud al gebruikt1.
IT vereist een nieuwe aanpak voor de cloud om deze steeds meer gemengde
infrastructuren te kunnen ondersteunen. Niet alle cloudimplementaties zijn gelijk. De
meeste bieden slechts beperkte keuze- en beheermogelijkheden voor beleidsregels
en werklasten. Het realiseren van portabiliteit van werklasten in een omgeving met
meerdere clouds kan lastig zijn, waarbij code moet worden herschreven of zelfs extra
hardware nodig is. Een echt nieuwe aanpak voor de cloud moet het volgende kunnen
bieden:
• Diverse verbruiksmodellen, zodat organisaties kunnen kiezen hoe ze
cloudmogelijkheden willen implementeren op basis van hun eigen toepassingen,
SLA's, beveiligingsbehoeften en bedrijfsdoelstellingen. Organisaties moeten vrij zijn
om hun eigen cloud te bouwen, software als service (SaaS) te kopen, door partners
gehoste services te kiezen bij cloudproviders of hybride IT te implementeren waarbij
cloud- en lokale resources worden samengevoegd.

Opkomst van het Internet of
Everything
In de afgelopen jaren heeft de
forse groei van internet geleid tot
zowel grote kansen als nieuwe
uitdagingen voor IT-leiders. Er is
echter een nog grotere transformatie
aan de gang in de vorm van het
Internet of Everything (IoE), dat door
Cisco wordt gedefinieerd als de
netwerkverbinding tussen mensen,
processen, gegevens en dingen.
Naar schatting waren er volgens
Cisco in het jaar 2000 zo'n 200
miljoen apparaten, of 'dingen',
verbonden met internet. Als gevolg
van de ongekende innovatie op
allerlei gebieden, waaronder
video, mobiliteit, sociale media en
de cloud, is dit vandaag de dag
toegenomen tot zo'n 10 miljard,
een aantal dat naar verwachting nog
verder zal toenemen tot 50 miljard
verbonden apparaten in 2020. Door
te verbinden wat nog niet verbonden
is, zal IoE de komende jaren nieuwe
bronnen van inkomsten voor
organisaties creëren.
De cloud, als democratiserende
kracht achter waardevermeerdering
door IT, zal een van de belangrijkste
factoren worden die het IoE mogelijk
maken.
Wat is de potentiële opbrengst
van IoE? Cisco voorspelt dat het
IoE in het komende decennium
een potentiële waarde van US$ 19
biljoen zal vertegenwoordigen
voor bedrijven en bedrijfstakken
wereldwijd. Specifieker gesteld,
de komende 10 jaar zal deze
potentiële waarde ondernemingen
wereldwijd de kans bieden hun winst
te vergroten met bijna 21 procent.
Met andere woorden: er ligt US$ 19
biljoen aan waarde (nettowinst) 'voor
het grijpen', aangedreven door het
IoE en mogelijk gemaakt door de
cloud.
Ga voor meer informatie naar
www.internetofeverything.com.

	
Gartner DC Summit, december 2012 (Base 400+ Enterprise-klanten)
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• Een gemeenschappelijk platform voor fysieke, virtuele en cloudservices waarmee
de bedrijfsvoering en beheervoorzieningen worden vereenvoudigd. Dit basisplatform
moet open en veilige portabiliteit van werklasten ondersteunen.
• De mogelijkheid om toepassingen vanaf elke locatie uit te breiden, waarbij het
beste van oplossingen op locatie wordt gecombineerd met het beste van de cloud.
Organisaties moeten in staat kunnen zijn verbinding te maken en samen te werken
op de manier die bij hen past, via meerdere toepassingen en platforms, op basis van
elk verbruiks- of implementatiemodel, met vertrouwen en zonder concessies.
• Interoperabiliteit en open standaarden die ervoor zorgen dat organisaties kunnen
vertrouwen op een robuust ecosysteem van toonaangevende technologieën en
kunnen vermijden dat ze van één leverancier of platform afhankelijk zijn.
• End-to-end beveiliging om te voldoen aan strenge nalevingsvereisten die voor
meerdere cloudimplementaties gelden, waaronder openbare, private en hybride
omgevingen.
Om te voorzien in deze mogelijkheden, bouwen Cisco en zijn partners het platform
voor het Internet of Everything door clouds onderling met elkaar te verbinden via de
Intercloud. De Intercloud brengt de private cloud, openbare cloud en hybride cloud
samen in een onderling verbonden, wereldwijde 'cloud der clouds', net zoals internet
netwerken samenbracht die voorheen besloten en gescheiden waren. De Cisco
Intercloud Fabric is de drijvende kracht achter de cloud der clouds, en onze partners
bieden een veelvoud aan services aan.
De Intercloud Fabric en het cloudecosysteem van Cisco bieden IT-leiders keuze over
de plaatsing van hun werklasten én bieden de flexibiliteit om werklasten aan te passen,
te verplaatsen en te wijzigen naarmate bedrijfsbehoeften veranderen.
IT-leiders kunnen beslissingen nemen op basis van hun bedrijfsbehoeften in plaats
van compatibiliteit, beveiliging en andere technische aandachtspunten. Organisaties
beschikken over dezelfde controle over hun werklasten als in de private cloud, waarbij
de beleidsregels, verbruiksmodellen en omgevingen van hun keuze worden gebruikt.
Met Cisco Intercloud Fabric kunnen werklasten overal worden ondergebracht waar
dat logisch is, omdat de werklasten snel en eenvoudig tussen clouds kunnen worden
verplaatst.

Een nieuwe rol voor IT
Door het potentieel van de Intercloud aan te wenden, kunnen IT-afdelingen zich
ontwikkelen van systeembeheerders tot servicemakelaars die toegevoegde waarde
bieden. In plaats van per geval te reageren op verzoeken vanuit het bedrijf, kunnen ITafdelingen een flexibele infrastructuur en een scala aan cloudoplossingen realiseren
waaruit anderen kunnen kiezen. IT kan partners en services aanbevelen, en kan
oplossingen, modellen en beleidsregels orkestreren.
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Cloudmodellen gedefinieerd
Volgens het NIST (National Institute
of Standards and Technology)2 zijn
dit de drie meest voorkomende
implementatiemodellen voor de
cloud:
• Private cloud: De
cloudinfrastructuur wordt
beschikbaar gesteld voor exclusief
gebruik door één organisatie die
bestaat uit meerdere gebruikers
(bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen).
Deze kan eigendom zijn van,
beheerd worden en bediend
worden door de organisatie, een
derde partij of een combinatie
daarvan, en kan zich al dan niet
op locatie bevinden.
• Openbare cloud: De
cloudinfrastructuur wordt
beschikbaar gesteld voor open
gebruik door het algemene
publiek. Deze kan eigendom
zijn van, beheerd worden en
bediend worden door een
zakelijke, academische of
overheidsorganisatie of een
combinatie daarvan. De openbare
cloud bevindt zich op locatie bij
de cloudprovider.
• Hybride cloud: De
cloudinfrastructuur is een
combinatie van twee of meer
afzonderlijke cloudinfrastructuren
(private, gemeenschappelijk of
openbaar) die unieke entiteiten
blijven, maar zijn verbonden door
gestandaardiseerde of eigen
technologie waardoor portabiliteit
van gegevens en toepassingen
mogelijk is (bijvoorbeeld
cloudbursting voor taakverdeling
tussen clouds).

The NIST Definition of Cloud Computing, NIST, 2011
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Daarnaast kan IT de bedrijfsafdelingen adviseren bij het kiezen van de beste
technologie die op hun doelstellingen aansluit. In plaats van technologie reactief en
per service te implementeren, kan IT een uitgebreide servicecatalogus aanbieden, met
het vertrouwen dat de onderliggende oplossingen deel uitmaken van een holistisch,
doelbewust kader dat zowel beveiligings- als governance-modellen omvat.
IT-leiders hebben als servicemakelaar de kans het succes en de innovatie van hun
bedrijf vooruit te helpen door zakelijke leiders te adviseren op een strategischer niveau.
Zo helpen ze bij:
• Innovatie naar aanleiding van veranderende bedrijfsbehoeften
• Aanbeveling van nieuwe services en investeringen
• Facilitering van bouw- of aankoopbeslissingen
• Aanpassing van toepassingen en services
• Integratie van multicloud-omgevingen
• Beheer van algemene beleidsregels en onderliggende infrastructuursystemen
Met een Intercloud-strategie voor makelaarservices worden complexe, tijdrovende
technologische initiatieven voor een verzoek om nieuwe functionaliteit overbodig.
IT krijgt meer flexibiliteit om mogelijkheden naar behoefte toe te voegen terwijl
beleidsregels en beheer blijven behouden. IT kan samen met zijn zakelijke
tegenhangers meer strategische beslissingen nemen over de services en
toepassingen die worden geïmplementeerd, door wie ze worden geleverd en hoe ze
worden geconsumeerd, daarbij rekening houdend met:

In 2020 is de cloud
verantwoordelijk voor
bijna 30% van alle ITuitgaven.3
In 2018 wordt 78% van
de werklasten verwerkt in
de cloud.4
Het belangrijkste
kenmerk van de cloud
is de mogelijkheid
werklasten te migreren
tussen openbare en
private clouds.5

• Het bedrijfskritische belang
• Implementatiesnelheid
• Prestatievereisten
• Beveiliging en controle
• Beheer en ondersteuning
• Kosten

Uitgebreide keuze- en controlemogelijkheden in de cloud
Cisco Intercloud Fabric biedt de basis die organisaties nodig hebben om een private
cloud te bouwen die geschikt is voor hybride gebruik, en om hun private cloud
probleemloos uit te breiden naar het partner-ecosysteem van de Intercloud.

IDC Black Book 2013, IDC, 2013
	Bron: Global Cloud Index: Forecast & Methodology, 2013-2018
5
North American CloudTrac Survey, IDC, 2012
3
4
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Cisco Intercloud Fabric is een softwareoplossing waarmee organisaties hun werklasten
kunnen beheren en gebruiken via meerdere openbare clouds in een heterogene
omgeving. Vanwege de keuze- en controlemogelijkheden beschikken organisaties over
de flexibiliteit om hun werklasten daar onder te brengen waar ze er het meeste profijt
van hebben.
Met Cisco Intercloud Fabric kunnen organisaties de werklasten kiezen die veilig
naar de openbare cloud kunnen worden uitgebreid. Ze kunnen volledige beveiliging
toepassen in en tussen elke cloud, terwijl ze voldoen aan regelgeving omtrent
gegevenssoevereiniteit en naleving.
Omdat er één beheerscherm is waarin de werklasten voor al deze clouds
worden beheerd, en omdat er ondersteuning is voor verschillende hypervisor- en
cloudproviderresources, kunnen organisaties met Cisco Intercloud Fabric consistentie
toepassen op hun beleidsregels en beveiliging in een multicloud-omgeving.
De oplossing biedt ook diepgaande zichtbaarheid in het netwerk, zodat organisaties
weten welke niet-toegestane cloudservices worden gebruikt door werknemers. Deze
kennis kan betere samenwerking bevorderen tussen IT en de bedrijfsonderdelen. IT kan
toegestane services introduceren die aan beveiligings- en beleidsstandaarden voldoen
terwijl ze ook in de behoeften van werknemers voorzien.

Een unieke aanpak van de cloud
De strategie van Cisco bestaat uit samenwerking met het partner-ecosysteem om 's werelds
grootste Intercloud op te zetten, een wereldwijd verspreid en zeer veilig cloudplatform
dat kan voldoen aan de robuuste eisen van het Internet of Everything.
Cisco Intercloud Fabric stelt organisaties op unieke wijze in staat werklasten naadloos
te verplaatsen tussen clouds, terwijl complete controle en beveiliging blijven behouden.
Cisco biedt ook zijn eigen openbare cloudservices aan, Cisco Cloud Services, als
onderdeel van het Intercloud-ecosysteem. Het resultaat is volledige keuze en krachtige
flexibiliteit voor cloudgebruikers.
Dankzij Cisco is de Intercloud geschikt voor hoogwaardige toepassingswerklasten,
met real-time analyse en 'vrijwel oneindige' schaalbaarheid. Organisaties kunnen
het volledige potentieel van de cloud benutten om betere bedrijfsresultaten en meer
bedrijfsflexibiliteit te realiseren met lagere TCO en minder risico.

Op weg naar de toekomst in het traject naar de cloud
Verandering is lastig, zeker bij het werken met diepgewortelde systemen,
besturingsmodellen en gedragspatronen. Gelukkig is er geen noodzaak de huidige
investeringen te laten varen of bestaande infrastructuursystemen totaal te vernieuwen.
IT-afdelingen kunnen geleidelijk overgaan op een servicemakelaarmodel, ondersteund
door hybride en multicloud-omgevingen.
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De impact van de cloud op IT-consumptiemodellen, Cisco Consulting Services, 2013
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IDC Predictions 2014, IDC, 2013
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46% van NoordAmerikaanse IT-leiders
verwacht een toename
van ongereguleerde
aankopen door
bedrijfsteams. In de regio
Zuidoost-Azië loopt dit
percentage op tot 73%.6
Managers van
bedrijfsonderdelen zijn
verantwoordelijk voor
meer IT-uitgaven dan
ooit tevoren. In 2014, en
tot eind 2017, zullen ITuitgaven door groepen
buiten IT-afdelingen
toenemen met meer dan
6% per jaar. Dat is bijna
2,5 keer zoveel als de ITafdelingen, aangevoerd
door marketing-,
klantenservice- en
verkoopgroepen.7
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Een gefaseerde aanpak bij de migratie naar de cloud is essentieel:
1. Voer een nauwgezette assessment uit van huidige systemen en services
2. Streef naar standaardisering en integratie
3. Ontwikkel een cloudstrategie waarin rekening wordt gehouden met:
A. Beleidsregels en governance
B. Architectuur
C. Beveiliging
D. Integratie
E. Beheer
F. Ondersteuning

57% van IT-leiders
zag de grootte van
hun IT-afdeling en het
personeelsbestand
daarvan toenemen
als gevolg van
cloudimplementaties. In
Zuidoost-Azië was dit
80%, in Latijns-Amerika
69%.8

4. Ontwikkel een besluitvormingskader waarin het volgende wordt bepaald:
A. Hoe de juiste services te kiezen
B. Criteria om te helpen bepalen of men oplossingen gaat bouwen of kopen
C. H
 oe nieuwe services efficiënt en kosteneffectief te integreren, beveiligen en
beheren terwijl keuze- en beheermogelijkheden van uw omgeving intact blijven
5. Betrek leiders van bedrijfsonderdelen als partner bij de discussie
Het laatste punt is misschien wel het belangrijkste. IT-leiders moeten zakelijke
prioriteiten en behoeften beter begrijpen en uitgebreider bespreken. Door zakelijk
leiders bij het overleg te betrekken en hun een belang te geven in de algehele
strategie en het besluitvormingskader, kunnen IT en bedrijfsteams gezamenlijk IT en
bedrijfsdoelstellingen op elkaar afstemmen en zo meer flexibiliteit, waarde en impact
realiseren.

Conclusie
In een dynamische, steeds meer verbonden wereld hebben de organisaties die het
snelst reageren op veranderingen en die de services en toepassingen implementeren
om concurrerend te blijven de grootste kans op succes. IT neemt een leidende
rol als aanjager van bedrijfsgroei. IT-organisaties kunnen echter pas succesvol
zijn als ze nieuwe modellen ontwikkelen die de vereiste flexibiliteit verschaffen om
netwerkservices te ontwikkelen en implementeren, en die hen de slagvaardigheid
bieden om snel te reageren.

75% van IT-leiders
in Noord-Amerika
gelooft dat IT steeds
meer zal fungeren als
'servicemakelaar' voor
het bedrijf. In de regio
Zuidoost-Azië stijgt dit
percentage tot 92%.9
In 2015 vertegenwoordigt
de cloud een markt ter
waarde van US$ 100
miljard.10

De impact van de cloud op IT-consumptiemodellen, Cisco Consulting
	De impact van de cloud op IT-consumptiemodellen, Cisco Consulting Services, 2013
10
Sizing the Cloud, Forrester Research, 2011
8
9
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Via de Intercloud worden private, openbare en hybride clouds naadloos verbonden in
een onderling verbonden, wereldwijde 'cloud der clouds'. Cisco's unieke benadering
van de Intercloud biedt de flexibiliteit die organisaties nodig hebben om de beste
inkoopstrategie te kiezen terwijl ze de controle over hun cloudomgeving behouden.
Dankzij de Intercloud kunnen organisaties elke werklast en elke virtuele machine in elke
cloud ondersteunen. Dit betekent dat ze zich volledig kunnen richten op het vergroten
van de bedrijfswaarde, in plaats van zich zorgen te moeten maken over compatibiliteit.
Neem voor meer informatie contact op met uw Cisco-vertegenwoordiger. Voor
uitgebreidere informatie over cloudoplossingen gaat u naar:
cisco.com/go/cloudperspectives.
Volg ons op sociale media:
￼

	￼

Ga voor meer informatie naar: www.cisco.com/go/cloudperspectives.
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