
Hyperefficiënt.
Hypereenvoudig.
Hyperconverged.

Til uw hele ICT-infrastructuur 
naar een hoger niveau met VMware HCI.



“We willen onafhankelijk en flexibel schalen en snel inspelen op veranderingen, maar ook 
genieten van een eenvoudig beheer en kosten reduceren.”

Met deze uitdaging worstelen veel bedrijven en organisaties vandaag. Hun – vaak nog traditionele – IT-
omgeving bestaat uit complexe storageoplossingen en verschillende silo’s, die het tempo van veranderingen 
vaak niet kunnen bijhouden. Bijgevolg wordt de druk op hun IT steeds groter.

Verklein de kans op menselijke fouten.
Bedrijfskritische processen moeten efficiënt en veilig verlopen, de storageomgeving moet goed beheerd 
worden en – als het even kan – moeten de kosten omlaag gebracht worden. Ook schaalbaarheid is 
essentieel, want de IT-omgeving moet meegaan wanneer een bedrijf of organisatie groeit, krimpt of van 
samenstelling verandert.

Automatisch. Softwaregestuurd.
De infrastructuur laten evolueren naar een softwaregestuurd model dat ondersteuning biedt voor welke 
innovatie ook, vraagt een vernieuwende aanpak. Een hyperconverged infrastructuur (HCI) kan een 
oplossing bieden. Met een software gedefinieerd en geïntegreerd systeem stellen businesses wereldwijd 
hun IT niet langer op proef.

Tech Data team staat klaar om je te 
sturen en up-to-date te houden

In deze gids ontdekt u:

• De 4 belangrijkste kenmerken van een HCI-oplossing

• De concrete voordelen voor uw business

• Hoe u van start gaat met HCI

• Alles over VMware HCI (en de voordelen ervan)

• Hoe HCI het werk voor u doet

De flexibiliteit & eenvoud van cloud. In uw eigen datacenter.



Wat is HCI? 

Een hyperconverged infrastructuur (HCI) bundelt storage, servers en netwerken in één slanke, schaalbare, 
all-in-one oplossing die alle onderdelen samenbrengt en virtualiseert. Dit betekent dat alle belangrijke 
resources in het datacenter vanuit één strak geïntegreerde softwarelaag worden aangestuurd. 
Zo wordt u dus minder afhankelijk van de beperkingen van uw fysieke infrastructuur.

Radicale eenvoud. Over de hele lijn.
Resources kunnen heel makkelijk aan bepaalde workloads toegewezen worden, er zijn minder hardware-
investeringen nodig en bespaart u op operationele kosten. Een HCI-oplossing vereenvoudigt en 
automatiseert heel wat opslagactiviteiten en werkprocessen.

Meer tijd en ruimte voor innovatie.
Dit alles zorgt ervoor dat uw IT minder onder druk komt te staan en er opnieuw tijd kan worden vrijgemaakt 
om te focussen op innovatie en in te spelen op dringende business demands. Anders gezegd, een HCI-
oplossing stroomlijnt werkprocessen, vereenvoudigt het beheer en vermindert uw kosten.
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Steeds meer organisaties 
kiezen voor hyperconverged.
En dit is waarom.

Een bewezen 
hypervisor
Zorgt voor een efficiënte 
bedrijfsvoering, een snelle en 
gestroomlijnde provisioning en groei.

Een centraal 
management
platform
Stelt u in staat om vanuit één 
centrale interface alle workflows te 
integreren en beheren.

Storage 
virtualisatie
Stroomlijnt processen, laat u 
kostenefficiënter werken en 
vermindert uw fysieke voetafdruk.

Flexibele 
inzet-
mogelijkheden 
Investeer niet langer in dure servers en 
externe opslag. Schaal uw infrastructuur 
on demand op- en af en bouw een 
omgeving die past bij de behoeftes en 
voorkeuren van uw business. 



De voordelen voor uw business: 

Speel sneller in op de 
veranderende markt

Gebruiksgemak

Geen complexe infrastructuur

Behaal een lagere TCO

Schaal eenvoudig op en af

Capaciteit van bijkantoren 
efficiënt beheren

Wat HCI voor uw business kan 
betekenen

Laat uw IT-infrastructuur voortaan voor u werken. Niet andersom.
Wanneer u gebruik maakt van een hyperconverged infrastructuur kunt u soepel inspelen op de 
veranderde markt. U voegt snel capaciteit toe, maar haalt die ook even snel weer weg. Daardoor 
versnellen werkprocessen en kunnen innovaties sneller worden doorgevoerd. Bovendien is er 
geen complexe infrastructuur vereist en overtreft het gebruiksgemak alle verwachtingen. 
Upgraden of aanpassingen en patches doorvoeren verloopt vanaf nu grotendeels automatisch.

Ook financieel is HCI interessant voor uw business. Op termijn wordt namelijk een veel lagere 
TCO behaald. Hoe dat kan? De schaalbare architectuur zorgt ervoor dat resources heel wat 
efficiënter kunnen worden ingezet. U kunt letterlijk meer doen met minder en u vermijdt zware 
kosten voor capaciteit die onbenut blijft. Bovendien verhoogt u de levensduur van uw hardware 
én u bespaart op stroom en koeling aangezien er minder ruimte nodig is in het datacenter. 

IJzersterke prestaties. Op elke locatie.
En wat met uw bijkantoren? Het ene kantoor heeft bijvoorbeeld een grotere behoefte dan het 
andere. Met HCI krijgen bijkantoren de kracht en snelheid die ze lokaal nodig hebben. Op uw 
hoofdkantoor kunt u via één centrale managementconsole de capaciteit van uw verschillende 
bijkantoren efficiënt beheren.



Een grote stap voorwaarts met 
VMware HCI.

VMware biedt een flexibele, schaalbare en kostenefficiënte HCI-oplossingen. VMware HCI bestaat 
uit de drie best-in-class oplossingen waarmee u een snelle ROI kunt realiseren, op eigen tempo 
kan moderniseren en u infrastructuur voorbereidt op de toekomst. 

VMware vSPhere
de topnotch hypervisor die 
ervoor zorgt dat u de beste 
prestaties bereikt, 
beschikbaarheid garandeert en 
efficiënter werkt.  

VMware vSAN 
software-defined storage die u 
in staat stelt om snel te 
reageren op business needs. 

VMware vCenter Server
één centraal, eenvoudig te 
beheren platform dat 
zichtbaarheid en controle biedt. 

Verschillende workloads 
draaien in één omgeving en 
op basis van geavanceerde 
software worden resources 
efficiënt toegekend.

Creëer eenvoudig en snel een 
gedeelde storageomgeving 
voor thuiswerkers, op kantoor 
of elke andere locatie.

Stel zonder problemen 
managementclusters in om 
efficiënt businessapplicaties 
te onderscheiden van overige 
workloads.

De performance en veerkracht 
van uw disaster recovery is 
veilig, zonder dat
u daar flink voor hoeft te 
betalen.

Verminder de complexiteit 
van securityzones en creëer 
eenvoudig overzichtelijke 
clusters.

Schaf eenvoudig extra storage 
aan naarmate de behoefte 
toeneemt.

Alle voordelen van VMware HCI:



Hybrid cloud ready 

Flexibiliteit betekent ook compatibel zijn met alle 
grote publieke clouds. VMware HCI draait onder 
meer in AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud en 
Oracle Cloud, waardoor applicaties eenvoudig 
gerepliceerd en zonder onderbreking verplaatst 
kunnen worden tussen uw eigen datacenter en 
de publieke clouddiensten.

Laat HCI het werk doen voor u.
Veel bedrijven organisaties kiezen ervoor om HCI te implementeren tijdens een vervanging van de 
huidige infrastructuur, of wanneer ze hun storage aanzienlijk moeten op- of afschalen. Anderen 
kiezen dat weer voor HCI omdat een bepaald probleem of uitdaging zich voordoet. Wat uw 
doelstellingen ook zijn, VMware HCI helpt om sneller, flexibeler en slimmer te worden.

Bedrijfskritische 
applicaties

Test/Dev/Staging

Virtual Desktop 
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Management 
clusters

Cloud-native 
applicaties en 

containers

Databases

DR sites/ Secondary 
data centers

Edge



Tech Data, Your Trusted Advisor
Eén modern platform voor server en storage waarmee IT-teams bedrijfsprocessen versnellen en 
tegelijk kosten besparen. Dat is VMware HCI. 

Door vSAN te integreren met vSphere (hypervisor) en vCenter (beheer) in één hyperconverged 
infrastructuur, heeft u niet langer heel gespecialiseerde kennis of dure storage systemen nodig en 
profiteert u van een schaalbare én veilige infrastructuur met optimale bewegingsvrijheid. 

Neem contact op

Is uw organisatie klaar voor de 
volgende stap?
Ontdek hoe VMware HCI zorgt voor antwoorden en oplossingen op uw uitdagingen. Vandaag en morgen.

De experts van Tech Data staan 24/7 voor u klaar met advies en oplossingen op maat. Aarzel niet om 
contact op te nemen met vragen over uw IT-infrastructuur. 

VMware@techdata.nl 088 13 34 014




