
presenteert:

Hoe start u een  
Hyperconverged infrastructure

Hoe bereidt u uw klant voor op groei  
met een software-gedefinieerde aanpak.
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Zakelijke eisen verschuiven, zeker in deze tijd. Het tempo van de technologie versnelt. 

De mogelijkheid om applicaties sneller te leveren tijdens het bouwen van een hybride 

cloud-strategie is niet langer een nice-to-have, maar een must-have voor moderne 

bedrijven die concurrerend willen blijven en tegemoet willen komen aan de behoeften 

van de klant én medewerkers.

Het hoge tempo van digitaal zakendoen spoorde organisaties afgelopen tien jaar aan om computervirtualisatie 

te omarmen en hierin te investeren. Maar die transformatie is niet compleet. Veel IT-teams vertrouwen 

nog steeds op hardwaregerichte benaderingen van opslag en netwerken, die duur en tijdrovend zijn om te 

beheren en te onderhouden. Daarbij ontbreekt tevens de flexibiliteit en wendbaarheid die de gebruikers van 

tegenwoordig eisen. In een tijdperk waarin snelheid en prestaties van cruciaal belang zijn, is het transformeren 

naar een softwaregerichte benadering van het datacenter de enige manier om vooruit te komen. Daarom 

wenden zoveel organisaties zich tot hypergeconvergeerde infrastructuur. Maar wat zijn nu de uitdagingen 

waarmee u en uw klanten te maken krijgen? 

Daarover gaat dit e-book. Maar ook krijgt u handvatten en antwoorden om een HCI omgeving op een 

goede manier vorm te geven. 

Digitaal zakendoen vereist een nieuwe 
benadering van de infrastructuur
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Hypergeconvergeerde infrastructuur (HCI) bundelt rekenkracht, beheer en opslag op standaard 

Intel x86-servers, waardoor een bouwsteenbenadering mogelijk is voor het Software-Defined Data 

Center (SDDC) en een echte hybride cloud. Met HCI draaien alle belangrijke datacenterfuncties op 

de hypervisor in een strak geïntegreerde softwarelaag. HCI maakt het makkelijk om over te stappen 

van fysieke opslagoplossingen naar gevirtualiseerde opslag om snel in te kunnen spelen op de sterk 

veranderende markt en het concurrentievoordeel te behouden. 

Hardware gerichte opslagoplossingen zijn duur om te schalen, wat betekent dat de meeste 

organisaties afhankelijk zijn van overprovisioning1. Maar dit is een dure en inefficiënte manier om 

aan veranderende eisen te voldoen. Deze oplossingen zijn niet alleen belastend voor het budget, 

zij vertragen de organisatie. Meer dan 40% van de tijd van een gemiddelde opslagbeheerder 

wordt besteed aan routinematige en handmatige taken. HCI vereenvoudigt of automatiseert veel 

beheeractiviteiten, waardoor IT zich kan concentreren op innovatie.

Wat is een hypergeconvergeerde 
infrastructuur?

1. https://searchstorage.techtarget.com/definition/overprovisioning-SSD-overprovisioning

https://searchstorage.techtarget.com/definition/overprovisioning-SSD-overprovisioning


Enkele jaren geleden was de economische bouwsteenbenadering de voornaamste reden voor adoptie 

van HCI als fundamenteel onderdeel van transformatie naar het SDDC en een echte hybride cloud. 

Het laatste jaar heeft de pandemie echter gezorgd voor nieuw licht op deze strategie.  

 

Door de noodzaak voor organisaties om flexibel en veilig te werken, waren zij meer dan ooit 

genoodzaakt om hun data veilig en on-premises op te slaan in het eigen datacenter. Aan de andere 

kant moesten zij door kunnen werken vanaf mobiele werkplekken en werd er flexibiliteit gevraagd om 

de data ook extern beschikbaar te hebben. De voordelen van HCI resulteerden in meer organisaties 

die hier afgelopen jaar voor hebben gekozen.

Waarom de adoptie van HCI groeit

Het een zeer flexibele oplossing is die ‘day zero’-
ondersteuning biedt voor nieuwe technologie. 

Het versnelt IT door geautomatiseerde handmatige en 
routinematige beheeractiviteiten. 

Het levert opslag op verzoek, zonder over-provisioning, 
en het schaalt flexibel.  

Het biedt een configureerbare infrastructuur voor 
stapsgewijze transformatie naar het SDDC 

HCI leidt tot transformatie van datacenters omdat:



Met welke zaken dient u rekening te houden als u een HCI-oplossing wilt hebben die uw klant 

positioneert voor de toekomst? We stellen u de belangrijkste vier kenmerken voor.

HCI maakt IT-organisaties flexibeler en responsiever, zodat zij succesvol kunnen zijn in de 

digitale wereld. Maar niet alle HCI-oplossingen zijn hetzelfde. Let daarom op de volgende vier 

basiskenmerken: 

Vier kenmerken van een 
toekomstbestendige HCI-oplossing

Een betrouwbare hypervisor. Opslagvirtualisatie. 

Een uniform 
beheerplatform. 

Flexibele 
implementatiekeuzes. 

De hypervisor is de “hyper” in hyperconverged,  en 
het draait allemaal belangrijke datacenterfuncties 
- rekenkracht, opslag, opslagnetwerken en beheer 
- als software. Het resulteert in efficiëntere 
operaties, gestroomlijnde en snellere performance  
en kosteneffectieve groei.

In een goede hypergeconvergeerde oplossing 
zijn storage en storage netwerken één in 
de server en gevirtualiseerd. Dit stroomlijnt 
operaties, kosten en fysieke ruimte.

Een uniform platform waarmee u 
de volledige softwarestack vanuit 
één interface beheert. Het integreert 
naadloos al uw workflows, het 
uitgangspunt van een goede HCI-
oplossing.

De mogelijkheid om goedkope, industriestandaard 
hardware te gebruiken is een enorm voordeel van HCI. 
Hiermee hoeft uw klant geen dure servers, opslag, 
netwerken en externe opslagoplossingen in te zetten. 
Met native openbare cloudservices kan infrastructuur 
op aanvraag worden geschaald met dezelfde tools en 
processen als de private cloud. Een HCI platform dat een 
ruime keuze biedt aan hardware en Infrastructure-as-a-
Service (IaaS) opties stelt u in staat om een omgeving te 
bouwen die aansluit bij de wensen en voorkeuren.
 



Als leider in virtualisatietechnologie biedt VMware een flexibele, schaalbare, kostenefficiënte HCI-

oplossing die kan draaien op industriestandaard hardware. Het bestaat uit drie oplossingen:

De VMware-benadering van HCI

VMware biedt ook de breedste set implementatie-opties. Van kant-en-klaar appliances tot 

gecertificeerde samengestelde servers, of ReadyNodes van een groot aantal OEM-server leveranciers. 

Hiermee kunt u de HCI-aanpak volgen die het beste bij de bedrijfsbehoeften van uw klant past.

VMware vSphere®: 
de hypervisor die u helpt de 

beste prestaties, beschikbaarheid 

en efficiëntie van infrastructuur 

en toepassingen te bereiken.

VMware vSAN™:
Softwaregedefinieerde opslag 

waarop organisaties hun zakelijke 

behoeften sneller kunnen 

uitvoeren met behulp van de 

nieuwste opslagtechnologieën 

terwijl de kosten worden verlaagd. 

VMware vCenter Server™: 
een gecentraliseerd platform 

met eenvoudige implementatie, 

gecentraliseerde controle 

en zichtbaarheid, proactieve 

optimalisatie en krachtige 

beheertools.



Waarom kiezen organisaties over de hele wereld voor VMware?

Omdat HCI powered by vSAN hen het volgende biedt:

VMware onderscheidt zich van de rest

Eenvoudige overgang naar de full-stack
Hiermee bedoelen wij: breid virtualisatie naadloos uit naar opslag, netwerken en geavanceerd beheer met een 

geïntegreerde, hypergeconvergeerde oplossing die werkt met de aanwezige VMware-omgeving. Ingebouwde 

beveiliging biedt meerlaagse bescherming tegen bedreigingen en automatiseert reacties via ‘deep integration’. 

Profiteer snel van de investering door bestaande tools, vaardigheden en oplossingen te gebruiken.

Breedste flexibiliteit
VMware HCI heeft meer dan 500 gezamenlijk gecertificeerde servers van meer dan 15 server-fabrikanten, 

evenals een gezamenlijk ontworpen appliance, de Dell EMC VxRail. Hiermee kunnen uw klanten hun servers van 

hun huidige  leverancier blijven gebruiken. VMware biedt investeringsbescherming voor zowel traditionele als 

nieuwe generatie opslagtechnologieën, zoals NVMe™.

Multi-Cloud-mogelijkheden
VMware HCI maakt consistente infrastructuur, processen en tooling mogelijk in een echte hybride cloud

architectuur. Door een consistent operationeel model te gebruiken, hoeft uw klant geen cloudspecifieke 

trainingen te volgen of een specifiek public cloud-team opzetten. VMware’s toonaangevende netwerk van 

cloudproviders biedt u de mogelijkheid om een of meer openbare cloudleveranciers te selecteren op basis van 

specifieke behoeften van uw klant.

 



Veel organisaties kiezen ervoor om HCI te implementeren tijdens een serververnieuwing of wanneer 

ze een aanzienlijke investering moeten doen in hun storagebehoeften. Anderen verhuizen naar HCI 

om aan de behoeften van een bepaalde use case of veranderende marktomstandigheden te voldoen 

zoals de gevolgen van de pandemie. Wat hun doelen ook zijn, HCI powered by vSAN helpt hen ze 

sneller te bereiken.

Top use cases voor HCI:

Zet HCI aan het werk

Edge
Test / Development  

/ Staging
Bedrijfskritische 

toepassingen (BCA’s)
Virtuele Desktop 

Infrastructuur (VDI)

Cloud-native applicaties  
en containers

Databases
DR-sites / secundaire 

datacenters
Beheerclusters



VMware hypergeconvergeerde infrastructuuroplossingen leggen de basis voor het Software-Defined 

Data Center (SDDC), zodat uw klant toekomstbestendig is. Door een flexibele set bouwstenen aan te 

bieden, heeft u met HCI powered by vSAN een uitstekende oplossing in handen die voldoet aan de 

unieke behoeften van de organisatie van uw klanten.

Als marktleider in virtualisatietechnologie breekt VMware met de beperkingen van hardware-

centrische infrastructuur en geeft uw klanten de vrijheid om te groeien in hun eigen tempo, binnen 

hun budget, zonder compromissen te stellen aan de kwaliteit.

Uw klant toekomstbestendig maken 
met HCI

Meld u online aan:
Meer informatie over HCI Powered by VMware vSAN

Probeer vSAN vandaag nog in een Hands-on Lab

Neem contact op met het VMware team 

van Tech Data, bereikbaar via:

vmware@techdata.nl 088-1334000
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