
Klanten en relatie dag 



Tijd 

13.00 – 13.05 Welkom door Robbert Hoeffnagel, hoofdredacteur DatacenterWorks (moderator) 

13.05 – 13.30 Monitoring serverruimte met All BaaS door Ronald Kok, directeur All IT Rooms 

13.30 - 14.00  Monitoring iTRACS door Rogier den Boer, DCIM sales manager Europe Commscope 

14.00 – 14.30 Pauze 

14.30 – 15.00  Klant presentatie, door Han van Veldhuizen, ICT manager Deltares  

15.00 – 15.30 HP Nederland visie met Bart Hogendoorn, CEO Hewlett Packard Nederland 

15.30 – 16.15 Rondleiding Louwman museum met een gids 

16.15 – 17.00 Borrel  



Recente projecten 

Gemeente Delft: realisatie datacenter in het nieuwe Stadkantoor 



Recente projecten 

Deltares: realisatie datacenter  



Recente projecten 

Alticom (Hoogersmilde): realisatie datacenter  



Recente projecten 

Gazprom: realisatie datacenter  



Recente projecten 

Schlumberger: interrack bekabeling Equinix 



Recente projecten 

Huisman : Serverruimte nieuwe fabriek Brazilië 



Recente projecten 

Vergeer Holland: nieuwe serverruimte en vernieuwen netwerk bekabeling 



Markt 

IDC onderzoek resultaten 
Er is een duidelijke relatie tussen ICT investeringen en omzet groei 
Het hebben van een eigen datacenter/serverruimte wordt gezien als een 
belangrijke succes factor 
Belangrijk in een datacenter/serverruimte: betrouwbaarheid, systeem 
integratie, zekerheid en flexibiliteit 
Een aandachtspunt is in veel gevallen de leeftijd van 
datacenter/serverruimte  
Hoge PUE (60% van de datacenters  > 2) 



Markt 

52% van de bedrijven heeft een eigen datacenter 
26% heeft een hybride datacenter (eigen + extern) 
63% van de eigen datacenters is 4 jaar of ouder 
47% van de datacenters beschikt over ruim voldoende capaciteit beschikken  
46% geeft aan dat er tekortkomingen zijn in het eigen datacenter 
52% van de gevraagden geeft aan dat het hebben van een eigen datacenter 
een concurrentie voordeel oplevert (kennis en onafhankelijkheid) 
Slechts 7,2% van de gevraagden met een eigen datacenter geeft aan NIET te 
gaan investeren in het komende jaar.  

Bedrijven geven aan tussen de  € 10.000 
en € 1 miljoen te gaan investeren. 



Praktijk van alle dag 

Veel focus op realisatie van het datacenter maar veel minder op het beheer 
Floor management is geen functie in organisatie 
Een medewerker doet het beheer “er bij” 
Te weinig expertise  (power en koeling) in de organisatie aanwezig 
Niet interessant qua werk 
Focus op echte ICT werkzaamheden 
Middelen binnen de organisatie zijn niet beschikbaar 
Niemand specifiek verantwoordelijk 
Opvolgen alarmen buiten en binnen werktijden niet geregeld 
Bij vakantie is de overdracht van werk/verantwoordelijkheid niet geregeld 



Datacenter Life Cycle 



All-BaaS 



All-BaaS 



All-BaaS 

Basis Beheer 
 

24 x 7 Service desk 
 Klant kan 24x7 storingen melden bij Service Desk 
  

Lokale monitoring 
 In de serverruimte wordt een monitoring systeem geplaatst. Klant 
 zorgt zelf  voor doormelding van storingen aan de Service Desk. 
 

Preventief onderhoud 
 Service Desk plant preventief onderhoud (1 of 2 x per jaar) 
 

Correctief onderhoud 
 Na melding van een storing zorgt All IT Rooms dat er binnen de 
 afgesproken responstijd (4 uur / 8 uur / NBD) een monteur ter 
 plaatse is die aanvangt met de reparatie. 
 



All-BaaS 



All-BaaS 

Standaard Beheer 
Standaard beheer richt zich op het monitoren, beheren en 
onderhouden  van de faciliterende installaties van de serverruimte 
 

Basis beheer  
 
Monitoring door Serverroom Control Center (SCC) 

 SCC zorgt voor 24x7 monitoring. 
 

Quick scan 
 Jaarlijkse quick scan van de serverruimte 
  

Anti statische reiniging 
 2 x per jaar anti-statische schoonmaak 
  



All-BaaS 



All-BaaS 

Comfort Beheer 
 

Standaard beheer  
KPI dashboard  
Energie verbruik 
Resource management 
Asset management 
Rack lay-out  
Change management 
Connectivity management 
 
 

  
   
   



KPI dashboard 



Floorplan en rack lay-out 



Rack lay-out 



Floorplan en rack layout 



All-BaaS 



All-BaaS 

Premium Beheer 
Premium beheer richt zich op het strategisch beheer en management van 
de serverruimte 
 

Floor management 
Capacity management 
Availability management 
Development management  
NEN 2767  
Hands-on-site 

   



All-BaaS 

Premium Beheer 
Availability management 

   



All-BaaS 

 

Alle werkzaamheden uitgevoerd door All IT Rooms 
Klant krijgt via webinterface inzicht 
Door As a service model laag drempelig en schaalbaar 
Kennis en ervaring van datacenter experts is onderdeel van het model 
Benchmark 
Maandelijkse rapportage 
 

   



Voordelen 

Verzamelen historische data 
Inzicht in datacenter performance 
Bench mark met andere ruimtes/klanten 
Betere performance 
Verlagen van het energie verbruik (kosten reductie) 
Langere levensduur datacenter 
Minder CAPEX meer OPEX 
Beter gefundeerde beslissing over uitbreiding/upgrade/nieuwbouw 
24 x 7 bewaking van alarmen door SCC 
Alarmen worden beoordeeld door experts 

 

 
 



   


