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Naast de zorgmedewerkers waren het 

natuurlijk ook de ICT- en datacenterspecialisten 

die ons land er de afgelopen maanden 

doorheen hebben gesleept. Nederland 

schakelde voor een belangrijk deel en van de 

ene dag op de andere over op werken-op-

afstand. We werkten ineens allemaal vanaf de 

spreekwoordelijke keukentafel of de 

zolderkamer, hadden geen afspraken meer 

maar deden calls via Zoom en Teams. En 

menigeen hoorde ik bekennen dat ze dankzij 

remote (co-)working productiever waren dan 

ooit. 

We hebben met z’n allen de digitale 

infrastructuur van ons land flink onder druk 

gezet. Maar wat bleek? Die gaf geen krimp. En 

dat is iets waar we als specialisten in het 

ontwerpen, bouwen en beheren van 

datacenters en serverruimtes best wel trots op 

mogen zijn. Want ons gevoel zei ons weliswaar 

dat het wel goed zou komen met al dat 

netwerkverkeer en al die SaaS-applicaties, 

maar op papier uitrekenen dat het kan, is nog 

heel iets anders dan de proef op de som 

nemen en plotsklaps massaal remote gaan 

werken. Zonder serieuze voorbereidingstijd 

wel te verstaan. En nu weten we: onze digitale 

infrastructuur is innovatief en robuust genoeg 

om dit soort schokken op te vangen. 

Maar als we dan al zo innovatief bezig zijn, 

waarom publiceert DatacenterWorks dan 

uitgerekend deze maand een innovatiespecial? 

We zijn als sector toch al heel vooruitstrevend? 

Dat zijn we zeker! Maar juist in een branche 

als de datacentersector gaan de nieuwe 

ontwikkelingen zo snel dat het goed is om af 

en toe toch even stil te staan bij de nieuwe 

trends. Daarom hebben we een aantal 

bedrijven gevraagd om iets meer te vertellen 

over de ontwikkelingen waar zij mee bezig 

zijn en die zij relevant vinden voor de 

toekomst van datacenters. Soms gaat het om 

relatief kleine ontwikkelingen, maar in andere 

gevallen toch ook om veel ingrijpender 

onderwerpen - zoals security op de fysieke 

netwerklaag. 

Daarnaast hebben we Jos Bijvoet - gepokt en 

gemazeld in de wereld van 

datacenterinfrastructuren - gevraagd een 

beeld te schetsen van de toekomst waar we 

als datacenterspecialisten ons op richten. 

Want natuurlijk weten we allemaal ‘dat het 

snel gaat’. Maar wat veroorzaakt die snelheid 

van de ontwikkelingen nu precies? Met zijn 

ervaring in het beheren van zowel enterprise-

datacenters als cloud-voorzieningen in een 

multinationale financiële instelling (over 

snelheid gesproken) heeft hij een aantal 

belangrijke ontwikkelingen op een rij gezet. 

Waarbij hij niet zozeer naar de hardcore 

technologie heeft gekeken, maar meer naar 

de ontwikkelingen die de vraag naar 

datacentercapaciteit almaar opjagen. Ik nodig 

u daarom graag uit om deze special goed te 

lezen. 
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Gedurende de zomer is de indruk bevestigd dat de impact van Covid-19 op de datacenteractiviteit 

beperkt blijft. Toch zien we dat er aanhoudende zorgen zijn over de liquiditeit van klanten, en 

houden single tenant-datacenters de hand op de knip. 

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen 

Pb7 Research en DatacenterWorks de activitei-

ten binnen de Nederlandse datacenters kort 

en krachtig in beeld. We meten iedere maand 

of de activiteit de afgelopen drie maanden is 

toegenomen dan wel is afgenomen en wat de 

verwachtingen zijn voor de komende drie en 

twaalf maanden. Het theoretische minimum 

van de Index is “0”, het maximum “100”. Tot 

zover zitten de scores ruim boven de 50, het 

punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in 

evenwicht houden. 

In september blikken de datacenterbeslissers 

terug op de periode van juni tot en met au-

DUTCH DATACENTER 
INDEX: AANHOUDENDE 
GROEI EN ONZEKERHEID

gustus. In deze periode zakte het aantal be-

smettingen terug tot een geruststellend ni-

veau, waarna de ongerustheid weer toenam 

door nieuwe besmettingen en onzekerheid 

over het najaar. Veel bedrijven staan nog in 

overlevingsmodus en starten reorganisaties 

om de economische klappen op te vangen.

Op IT-vlak lijkt in eerste instantie niet zo veel 

aan de hand. De afhankelijkheid van digitale 

middelen is alleen maar toegenomen en meer 

stappen op het gebied van digitalisering liggen 

voor de hand. Maar door de druk op de omzet 

en winstgevendheid van bedrijven, worden 

veel digitale projecten gepauzeerd die niet di-

rect een duidelijke bijdrage leveren. Dat geldt 

ook voor investeringen in de eigen dataruim-

ten, zonder dat dat tot een versnelde vraag 

naar colocatie leidt. 

Voor de komende maanden blijven datacen-

ters voorzichtig positief. Daarbij gaat het voor-

al om de multi-tenant datacenters. Het inves-

teringsniveau ligt lager dan we gewend zijn in 

de afgelopen jaren bij zowel single tenant als 

multi-tenant datacenters. Daar staat tegen-

over dat de groei in vierkante meters en ge-

bruikt vermogen goed op niveau blijft bij mul-

ti-tenant datacenters en in zekere mate zelfs 

bij single-tenant datacenters. We zien de drie-

maandelijkse vooruitblik dan ook stijgen van 

53 naar 55. In de twaalfmaandelijkse vooruit-

blik zien we nog altijd veel onzekerheid. Hoe-

wel het rust brengt dat in veel sectoren een 

soort tijdelijk nieuw normaal is ontstaan, is er 

ook nog geen duidelijk einde in zicht. 

Ondanks alle onzekerheden, blijft de verwach-

ting dat de datacenter-activiteiten binnen Ne-

derland blijven doorgroeien. De belangrijkste 

aanjager is en blijft daarbij de cloudsector. De 

sterke groei die wordt veroorzaakt door de 

bouw van eigen hyperscale datacenters in 

combinatie met de huur van grote aantallen 

vierkante meters overschaduwt inmiddels vrij-

wel iedere andere trend. Wel worden daar-

door de verschillen tussen colocatie aanbie-

ders steeds groter. Vooral in de regio is sterke 

groei ook in de komende 12 maanden veel 

minder vanzelfsprekend.  n

Dutch Datacenter Index

September 2020
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OVER DE TOEKOMST VAN DATACENTERS: 

Iedereen kent inmiddels wel dat oncomfortabele gevoel als we geen 

smartphone tot onze beschik-king hebben. Er is zelfs een term voor 

dat gevoel: ‘nomophobia’. Tussen 2016 en 2020 is het aantal potenti-

ele patiënten in de wereld die aan deze aandoening lijden gegroeid 

met 40% tot een slordige 3,8 miljard. Statistieken vertellen dat we per 

dag gemiddeld 2,42 uur kijken naar het scherm en 2617 swipen en 

klikken. Constante beschikbaarheid van mobiel verkeer (Wifi/4G) is 

een primaire behoefte geworden. Wie kent niet de met Wifi uitge-

breide Pyramide van Maslow’? Voor de zekerheid heb ik een met de 

hand aangepaste versie in figuur 1 opgenomen.

Inmiddels is de vraag of de aanpassing - internet is belangrijker dan 

primaire behoeften - nog wel de lading dekt? Wat te denken aan toe-

voeging als: batterij, Twitter, WhatsApp, Facebook, Netflix en dergelij-

ke. De volgorde van importantie laat ik graag aan de lezer. Waar het 

mij echter om gaat, zijn de gevolgen van dit soort ontwikkelingen. 

De hoeveelheid data die we produceren blijft groeien en daarmee dus 

ook de opslag van die data.

Maar weten we nog welke data we waar hebben opgeslagen en hoe 

we die weer beschikbaar ma-ken? Moeten we deze gegevens (nog) 

beschikbaar houden? En hebben we een retentiebeleid?

HEEL VEEL DATA
Een rapportage van International Data Corporation (IDC) van mei 2020 

spreekt de verwachting uit dat dit jaar meer dan 59 zettabytes (ZB) 

aan data zal worden geproduceerd, opgehaald, gekopieerd en gecon-

sumeerd in de wereldwijde ‘datasphere’. Het rapport voorspelt dat de 

Er zit een directe koppeling tussen de ontwikkelingen in de digitale wereld en de datacenters die wij 

als datacenter-specialisten  ontwerpen, bouwen en beheren. Wie zich in deze sector wil voorberei-

den op de toekomst doet er dus verstandig aan goed naar deze trends te kijken. Alleen dan kunnen 

we immers de innovaties selecteren en implementeren die ons in staat stellen om als datacenters 

ook in de toekomst onze (interne of externe) klanten optimaal te bedienen. Jos Bijvoet volgt al vele 

jaren de ontwikkelingen in de ICT- en datacenter-wereld op de voet en zet in dit artikel een aantal 

belangrijke trends op een rij.

HOE MANAGEN WE DE ALMAAR 
GROEIENDE HOEVEELHEID DATA?

hoeveelheid data die in de komende drie jaar geproduceerd wordt 

meer zal zijn dan de hoeveelheid data over de afgelopen dertig jaar. En 

in de komende 5 jaar zal de wereld 3 keer zoveel data produceren dan 

er is ge-produceerd in de afgelopen 5 jaar.

De COVID-19 pandemie lijkt bij te dragen aan deze enorm toenemen-

de hoeveelheid data door de abrupte groei van het aantal mensen dat 

vanuit huis is gaan werken. Ook In Nederland was een forse toename 

van dataverkeer goed zichtbaar bij Amsterdam Internet Exchange.  

Figuur 1. Abraham Maslow’s ordening van motivatie behoeften (1943).

In dit geval aangevuld met Wifi.

zelf-
ontplooiing

behoefte aan
waardering en erkenning

behoefte aan
sociaal contact

behoefte aan
veiligheid en zekerheid

lichamelijke behoeften

wifi
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TEKSTJOS BIJVOET

VERWACHTE GROEI IS VERBIJSTEREND
In de jaren 90 was het aantal bedrijven dat meer dan 1 TB  aan data 

had op twee handen te tellen en bestonden uitdagingen uit het maken 

van een back-up van die 1 (!) terabyte binnen een uur. Dit voelt 

vreemd aan als we de statistieken van vandaag in overweging nemen. 

Die gaan er vanuit dat de wereldwijde hoeveelheid data zal groeien 

naar een verbluffende 175 zettabytes (dat is 175 x 10.000 TB) in 2025.

 

De voorspelde groei is net zo verbijsterend als ook begrijpelijk. Nog 

niet zo lang geleden was het gebruikelijk dat belangrijke data als e-

commerce, ERP, e-mail en soortgelijke zaken is opgeslagen in de data-

bases van de organisatie. Hoewel nog altijd relevant, is vandaag de 

dag juist ongestructureerde data van toenemend belang. IoT-data, 

streaming data, geo-data, gebruikersdata en dergelijke vormen de le-

vensader van veel bedrijven. De verwachting is dat tegen het eind van 

2020 een slordi-ge 200 miljard apparaten data zullen genereren.  IDC 

voorspelt dat tegen 2025 zes miljard gebruikers dagelijks van data af-

hankelijk zijn. Dat is een slordige 75% van de wereldbevolking! 

In 2025 zal er, als de voorspelde groei gerealiseerd wordt, elke 18 se-

conden ten minste één interactie plaatsvinden door ieder verbonden 

individu. Analisten verwachten dat IoT-apparaten tezamen meer dan 

90 zettabytes aan data zullen genereren.

Ik ben er, net als velen van ons, van overtuigd dat het ‘internet van 

dingen’ ons in toenemende mate zal omringen met handige ‘slimme 

dingen’. Die ‘dingen' zullen onafgebroken meten, waarnemen, luiste-

ren en kijken wat wij aan het doen zijn. Veel van deze systemen zijn 

continu aan het leren van wat ze zien en horen of van feedback van 

andere slimme apparaten.

Het gevolg is dat deze door data gedreven wereld altijd ‘aan’ staat, ons 

continu volgt, voortdurend   informatie opslaat, altijd toezicht houdt, 

luistert en (be)kijkt. Deze wereld is dan 8760 uur per jaar ‘aan’ en pro-

duceert dus continu nieuwe data. 

’LEUKE APPLICATIES'
Deze enorme berg data opent de deur naar interessante en vaak ook 

zinnige inzichten die van dienst kunnen zijn bij dagelijkse bezigheden 

en vooral ook voor bedrijven. Een snelgroeiend aantal bedrijven (h)

erkent de waarde van deze data en is er actief naar op zoek. Als je een 

pagina opent op internet word je onmiddellijk besprongen door het 

‘Cookie Monster’. Het weigeren van, tenminste de als noodzakelijk be-

noemde, cookies levert soms algehele verbanning op van de gezochte 

pagina of levert beperkingen. Wie er wel eens dieper naar gekeken 

heeft, weet dat het geheel vermijden een tijdrovende en vrijwel on-

mogelijke taak is. Bovendien leveren updates van sites en regels op 

dat het hele spel weer over nieuw begint. 

En wat te denken van wat wij zelf uploaden in al die leuke applicaties. 

Professor Ian Bitterlin heeft al in 2014 gesteld dat er in een maand 

JOS BIJVOET WAS MEER DAN 30 JAAR 
VERANTWOORDELIJK VOOR DATACENTER/

INFRASTRUCTUUR MANAGEMENT BIJ EEN GROTE 
FINANCIËLE MULTINATIONAL EN GENIET 

ERKENNING VOOR ZIJN VISIE IN DE 
INTERNATIONALE DATACENTER GEMEENSCHAP.
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meer video geüpload werd op YouTube dan een tv-station in een jaar 

(24x365) kan uitzenden. En dan hebben we het nog maar niet over de 

sociale media waar we, al dan niet vrijwillig, meebouwen aan de berg 

met data. Bitterlin staat ook even stil bij een conclusie uit 2012 over 

energieverbruik. Het 1.7 miljard keer bekijken van de Gangnam Style-

video betrof meer dan het jaarlijkse energieverbruik van 9 miljoen in-

woners van Burundi (Afrika). Het met al dat up-, en downloaden sa-

menhangende energieverbruik zullen we verder maar laten voor wat 

het is.

Er is groeiende behoefte aan steeds snellere verwerking van data. De 

ontwikkeling van supercompu-ters staat daarom ook niet stil. De Top 

500-lijst van juni 2020 laat een nieuwkomer zien die IBM’s  Summit ver 

achter zich laat. Het nieuwe topsysteem, Fukaku, heeft een verbluf-

fende capaciteit van 415,5 petaflops (in HPL-mode). In gereduceerde 

precisie, zoals gebruikt voor AI-applicaties, is Fuga-ku’s piek maar liefst 

1000 petaflops (1 exaflops). Ook ‘gewone’ servers worden sneller en 

dat geldt ook voor onze PC, laptop en smartphone. Dus komen we de 

beperkingen tegen in onze netwerken en verbindingen. Bedrijfsnet-

werken worden/zijn aangepast en gelukkig zijn 5G en glasvezel in 

aan-tocht.

IMPACT OP DATACENTERS
Al deze door ons geproduceerde en gevraagde data moet ook ergens 

worden verwerkt en opgeslagen. Door de exponentiële groei is de 

datacenterwereld een flink groeiende sector. 

Het eerdere genoemde bureau IDC definieert drie primaire locaties 

waar data wordt verwerkt. The Core (traditionele en cloud-datacen-

ters), The Edge en zogenaamde Endpoints (inclusief IoT-apparaten). 

Tezamen vormen deze drie de wereldwijde ‘datasphere’ waar alle 

data doorheen loopt.

Dit leidt uiteraard ook tot de vraag hoe we omgaan met de opslag die 

voortkomt uit de constant groeiende datastroom. Daar heeft IDC ook 

een antwoord op en dat is de verwachting dat cloud-datacenters de 

plaats zijn waar bedrijfsdata wordt opgeslagen. Zij voorspellen dat te-

gen 2025 49% van alle data in de wereld gehuisvest zijn in de public 

cloud. Cloud-datacenters zullen een belangrijke rol vervullen in de ver-

werking van de groeiende stroom data. In de huidige markt is al een 

ver-smelting van Core en Edge waarneembaar als het gaat om rele-

vante data die snel beschikbaar moet zijn. 

De datacenter-markt groeit daarnaast ook door de toenemende vraag 

naar (netwerk)apparatuur als routers, switches, firewalls, biometri-

sche en andere beveiligingssystemen en niet in de laatste plaats data-

centermanagementsoftware en applicaties. Om maar niet te spreken 

over de kapitaalintensieve fysieke/facilitaire kant van deze groei. 

RELEVANTE DATA 
De relevantie van data is mijns inziens lastig te definiëren. Is het die 

ene foto, die factuur, dat con-tract, dat plan, de vluchtgegevens van 

het vliegtuig of de motoren, die e-mail? 

- Relevant - ja, op het moment dat je er gebruik van wilt maken

- Relevant - nee, als je er jaren niets mee doet.

Voor elk individu en voor elke onderneming ligt dat dus iedere keer 

weer anders. Als bedrijf moeten we op grond van wet- en regelgeving 

sommige zaken een vastgestelde termijn bewaren. Of we willen juist 

oude archieven digitaliseren om ze op die manier beter te kunnen vei-

ligstellen voor de toekomst. (Snelheid van) beschikbaarheid en fre-

quentie van opvragen zijn zeker aspecten die een rol spelen. Bedrijfs-

matig wordt in de praktijk rekening gehouden met deze en vele 

andere aspecten om opslag efficiënter te maken. 

Toch is er ook veel opgeslagen data die we als niet-relevant zouden 

moeten bestempelen. Juist in de achterliggende periode is het aantal 

grappen dat via sociale Media zijn verspreid enorm. Nog zorge-lijker 

wordt het als we die grap/foto/video nog even doorzenden naar vele 

van onze contacten. Bij die contacten wordt de data op de smartphone 

opgeslagen en daarna - bij de meesten van ons - ook bij Google of 

Microsoft en bij Samsung of Apple vastgelegd. Uiteraard afhankelijk 

van het merk en systeem en wat je zelf aan actief beheer van je 

smartphone onderneemt. Naar verwachting zal dus die ene leuke 

foto/video wereldwijd ontelbare keren ergens staan opgeslagen. Rele-

vant? Die piek bij AMS-IX sinds maart zal vast niet alleen van thuiswerk 

zijn - toch?

’ROT’ EN ‘DARK’
De immer groeiende berg aan data is in toenemende mate ook een 

risico en een kostenpost voor ondernemingen. Big data is voor veel 

bedrijven een interessante - zeg maar - 'pot met informatie’ die, mits 

goed gemanaged en geanalyseerd, een schat aan waardevolle data 

zal leveren. Maar wordt al die data wel zo goed gemanaged?

Een alweer wat ouder rapport van storage-aanbieder Veritas geeft 

(een) antwoord op deze vraag. Van alle data die de deelnemers aan dit 

onderzoek in hun bedrijf bezitten is maar 15% van alle data daadwer-

kelijk bedrijfskritisch te noemen.

Veritas onderkent 3 soorten data:

1. Bedrijfskritische Data (Business Critical Data) - Dit betreft data die is 

geïdentificeerd als vitaal voor de voortgang van het bedrijf en operati-

oneel succes. Deze data dient proactief te worden ge-managed met 

maximaal te worden beschermd. 

2. Verouderde-, overtollige- en onbeduidende data (Redundant, Obsolete 

or Trivial of wel ROT data) - Dit betreft data geïdentificeerd als overtollig 
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of duplicaat (soms zelfs triplicaat). Verouderd omdat het geen waarde 

meer heeft voor de (kritieke) bedrijfsvoering, Onbeduidend omdat het 

in geheel geen waarde (meer) heeft voor het bedrijf. Dit soort data 

dient proactief geminimaliseerd te worden door op reguliere basis 

data veilig te verwijderen.

3. Donkere data (Dark Data) - Dit betreft data waarvan de waarde niet 

is vastgesteld en kan zowel uit bedrijfskritische data als uit onbedui-

dende data bestaan. In beide gevallen vergt het echter middelen. 

Deze data dient zo snel geanalyseerd en geordend te worden als 

waardevol (of waardeloos) is. Dit is mede van belang omdat de data 

een hoeveelheid mogelijk ook niet-compliant data kan be-vatten die 

daarmee een groot risico voor het bedrijf kunnen vormen. 

Dark data is serieus riskant. Naast een (niet-kwantificeerbaar) risico 

genereert ‘donkere data’ ook dusdanig hoge kosten dat het zeer de 

moeite waard is om het licht te laten schijnen over deze data.

Het onderzoek van Veritas maakt zichtbaar dat bedrijven in EMEA ge-

middeld 54% dark data, 32% ROT-data en maar 14% identificeerbare 

bedrijfskritische data bezitten. Onverminderd zo doorgaan levert al-

leen al dit jaar een slordige 750 miljard dollar aan kosten op voor op-

slag en management. Zo stelde het rapport al in 2018. Ik heb het dan 

over de kosten voor EMEA. Wereldwijd is het bedrag vele malen groter. 

WAL EN SCHIP
Als men al in 2018 deze zorgelijke (ja, dat meen ik serieus) situatie in 

het vizier had, dan zou je verwachten dat de wal het schip toch wel 

inmiddels zal hebben gekeerd. Niets is echter minder waar. Uit de door 

Veritas gepubliceerde update over 2019 blijkt dat het gemiddelde (we-

reldwijde) percentage bedrijfskritische data in beheer gedaald (!) is 

van 15 naar 12%. Dit betekent dat de hoeveelheid ‘donkere data’ en 

‘verouderde/overbodige/onbeduidende data’ dus nog steeds groeit. 

Kosten en (on)bekende risico’s groeien dan uiteraard vrolijk mee! 

Als voornaamste oorzaak zien de onderzoekers  het ontbreken van 

een eenduidige strategie op het gebied van datamanagement in (de 

onderzochte) bedrijven. Het lijkt erop dat er weinig bedrijven zijn die 

een sluitend proces hebben om data te beoordelen en vervolgens 

waar nietig en nodig te deleten en managen. Dat vind ik - zeg maar - 

‘opvallend’. Juist nu de hoeveelheid data exponentieel toeneemt.     ■
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IEDER TOEGANGSPUNT IN EEN EDGE- OF IOT-OMGEVING VORMT EEN RISICO

Als er één branche is waar digitale 

transformatie grote voordelen kan bieden, is 

het wel de manufacturing-sector. Digitale 

transformatie heeft daarbij niet alleen 

betrekking op het maken van producten. De 

toegang tot de enorme hoeveelheid data 

gedurende de gehele product life cycle - van 

ontwikkeling tot bestelling en de jarenlange 

gebruiksperiode - is een belangrijk aspect 

van Industrie 4.0. Om toegang tot al die data 

te regelen speelt het fysieke netwerk een 

hoofdrol. Deze infrastructuur bevat vaak 

echter tal van onzichtbare zwakke punten op 

de fysieke verbindingslaag. 

Al deze data is tegelijkertijd een vloek en een 

zegen. Een zegen omdat veel informatie 

beschikbaar is over de herkomst, de kwaliteit 

en het fabricageproces van producten op te 

vragen zodra dat nodig is. Maar het is ook 

een vloek, omdat al deze data op alle niveaus 

van het bedrijf beschikbaar moet zijn. Dat 

stelt hoge eisen aan de beveiliging van het 

netwerk - en dat gaat (veel) verder dan enkel 

en alleen de data en de applicaties 

beschermen. Ieder toegangspunt tot het 

netwerk - en dat zijn er in een IoT- of edge-

netwerk vaak erg veel - vormt hierbij een 

security-risico.  

Met de toenemende populariteit van edge- en IoT-toepassingen is het implementeren van 

beveiligingsoplossingen in behuizingen en andere netwerkcomponenten een essentieel onderdeel 

van de fysieke en logische netwerkarchitectuur. Zo’n architectuur maakt het immers mogelijk om met 

behulp van een meerlaagse beveiligingsstrategie apparatuur en mensen effectief te beschermen, 

mits uiteraard correct geïmplementeerd. Welke beveiligingsoplossingen en componenten maken een 

effectieve toegangscontrole tot automatiseringssystemen mogelijk, vragen Michael Jammal en Marty 

Kronz van Panduit zich af.

HOE VOORKOMEN WE VEILIGHEIDSRISICO’S 
OP DE FYSIEKE NETWERKLAAG IN EN OM 
HET DATACENTER? 

DATASTROMEN 
Oudere automatiseringssystemen lopen 

hierbij in de regel meer risico's omdat 

daarvoor geen kwetsbaarheden meer 

worden opgelost. De focus van de 

leveranciers ligt immers op nieuwe systemen. 

Deze oudere omgevingen brengen dus 

grotere risico’s met zich mee voor zowel 

meet- en regeltechnici als de beheerders van 

geïntegreerde ICT-netwerken. Met name in 

zogenaamde ‘brownfield’ scenario’s ofwel 

het integreren van bestaande stand-alone 

automatiseringsoplossingen in het totale 

bedrijfsnetwerk. 

Productiedata komt binnen bij de edge-

apparatuur. De feitelijke computing vindt 

plaats in de edge-applicatielaag, waardoor in 

realtime kan worden gereageerd op 

wijzigingen in nabijgelegen apparaten en 

sensoren. Verdere verwerking en opslag van 

de data wordt ondersteund door de 

controlelaag, die ook functies op hogere 

niveaus, lokale rapportage en dergelijke 

omvat. Sommige data wordt lokaal 

opgeslagen en verwerkt door de servers, 

maar de meeste functies op hogere niveaus 

worden afgehandeld in de controlelaag van 

de architectuur. Denk hierbij aan (cloud 

servers of andere datacenters). Daarom is het 

van cruciaal belang voor het veilig 

functioneren van het totale systeem dat de 

edge-laag tegen aanvallen wordt beschermd.

Het is duidelijk dat wanneer data niet tijdig 

en probleemloos vanaf de edge-apparaten 

wordt verstuurd, de analyses op hogere 

niveaus en de big data-beheerfuncties niet 

IEDER TOEGANGSPUNT IN 

EEN EDGE- OF IoT-

OMGEVING VORMT EEN 

RISICO
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technici volledige controle over de 

netwerksegmenten en datastromen, 

voor de hele levensduur van het 

controlesysteem.

•  Netwerkaggregatiepunten worden 

beveiligd met fysieke en gecodeerde 

toegangssleutels, waarmee 

onbevoegden uit de netwerkkasten en 

datasystemen worden geweerd.

We kunnen sommige van deze fysieke 

beveiligingsmaatregelen ook verwerken in 

bestaande ‘brownfield’ automatiserings- en 

controlesystemen om de kwetsbaarheid van 

die oudere controlesystemen te reduceren.

NETWERKAANSLUITINGEN VOOR EDGE-SYSTEMEN
De keuze voor de juiste netwerkmaterialen 

(koper, fiber, netwerkkasten en 

kabeldraagsystemen) speelt ook een rol bij 

de functionele beveiliging en 

databescherming,. Deze keuzes dienen al 

vroeg in het systeemontwerpproces te 

worden meegenomen.

Glasvezelnetwerksegmenten zijn immuun 

voor elektromagnetische storing en 

elektrische ruis en zijn te gebruiken voor 

lange netwerksegmenten waarbij systemen 

over grote oppervlakken zijn verspreid. 

Glasvezelnetwerken kunnen bovendien 

bestand zijn tegen sabotage of dit duidelijk 

merkbaar maken. Dat wil zeggen dat 

glasvezelverkeer niet kan worden 

onderschept of gesaboteerd zonder het 

verkeer te verstoren, waarbij direct de status 

en de gezondheid van het datanetwerk 

wordt beïnvloed. Dit zijn allemaal redenen 

waarom glasvezelwerklijnen vaak worden 

gebruikt in horizontale (permanente) 

netwerkimplementaties.

Koperen communicatiekabels zijn 

eenvoudiger te implementeren voor edge-

apparaten, omdat de meeste leveranciers 

koperconnectiviteit standaard inbouwen in 

hun apparatuur. De keuze voor de juiste 

koperkabels en afscherming speelt een 

belangrijke rol bij de databescherming op 

edge-punten. De specificaties voor TIA-

1005-A M.I.C.E zijn vooral van belang in dit 

deel van het netwerk. In deze standaard 

staat M.I.C.E. voor Mechanical (mechanisch), 

Ingress (binnendringing), Chemical 

(chemisch) en Electromagnetics 

(elektromagnetisme). Voor het edge-

tijdig en responsief genoeg kunnen 

functioneren voor het verbeteren van de 

prestaties van bijvoorbeeld MRP- en CRM-

systemen. Beveiligingsrisico's, problemen 

met de productlevenscyclus, 

databescherming en tal van andere 

kwetsbaarheden worden op ieder niveau van 

de infrastructuur geanalyseerd en gemeten, 

op elk punt in de organisatie. Alleen zo is de 

delicate balans te bereiken tussen 

productiviteit, winstgevendheid, 

klanttevredenheid en beveiliging.

FYSIEKE BEVEILIGING OP EDGE-NIVEAU
Wat moeten we regelen als het gaat om  

fysieke beveiliging op edge-nivea?

•  Alle datapoorten worden beschermd 

met fysieke beveiligingsmaatregelen, 

zoals sleutels om sabotage van het net-

werkverkeer te voorkomen.

•  Specifieke of zelfs alle netwerkpoorten 

worden vergrendeld bij de aansluiting 

om netwerkonderbrekingen te 

voorkomen, door de RJ45-connectoren te 

beschermen met 

vergrendelingsapparaten voor de 

patchkabels.

•  Gekleurde datapoorten worden 

versleuteld om het mixen van 

datastromen te voorkomen. 

Netwerksegmentatie door middel van 

gekleurde of versleutelde datapoorten 

kan niet meer eenvoudig worden 

aangepast na het oorspronkelijke 

netwerkontwerp en de implementatie 

daarvan. Door gekleurde en versleutelde 

poorten met vaste IP-adressen hebben 
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gedeelte van het netwerk kunnen al deze 

bedreigingen de datastroom en beveiliging in 

gevaar brengen. Om netwerksystemen 

tegen deze gevaren te beschermen moeten 

alle netwerksystemen compleet worden 

vervangen. De keuze voor 

netwerkonderdelen, waaronder kabels, 

afscherming en kabeldraagsystemen, is 

cruciaal tijdens de ontwerpfase van een 

kwalitatief hoogwaardig 

communicatienetwerk

Kabelmanagement is een belangrijk 

onderdeel van de fysieke infrastructuur, 

bijvoorbeeld als het gaat om  het beveiligen 

van de kabels en het optimaliseren van de 

systeembetrouwbaarheid. Het is belangrijk 

om kabelrouteersystemen te zien als 

onderdeel van een complete, geïntegreerde 

en structurele dataoplossing, omdat hiermee 

krachtige communicatie-, computing- en 

voedingssystemen effectief kunnen worden 

beheerd en beschermd. Een goed geplande 

kabelroute dat meerdere beschermingslagen 

tegen MICE-risico's omvat, vormt een 

aanvullende fysieke beveiligingslaag en 

verbetert de netwerkprestaties. 

Kabeldraagsystemen bieden een netwerk 

zowel structurele integriteit als bescherming. 

Wanneer kabelgoten en -draagsystemen 

enkel worden gebruikt voor 

telecommunicatie-apparatuur, draagt dit bij 

aan de correcte bescherming tegen 

omgevingsinvloeden en beveiliging van het 

datanetwerk. 

VEILIGHEID VOOR EDGE-SYSTEMEN
Netwerkkasten zijn belangrijke onderdelen in 

het fysieke netwerkbeveiligingssysteem. 

Deze kasten beschermen tegen omgevings-

gevaren en menselijke risico's. Ze dragen op 

meerdere manieren bij aan de netwerkveilig-

heid door de systeemintegriteit te bescher-

men, met name wanneer het netwerkver-

keer wordt geïsoleerd van de 

voedingssystemen, die de grootste elektro-

magnetische storing genereren. Sommige 

ontwerpers van industriële automatiserings-

systemen integreren communicatienetwer-

ken in voedingskasten, zoals aandrijfsyste-

men of stroomdistributiekasten. Deze aanpak 

is niet aan te raden voor een betrouwbaar 

systeem op lange termijn, omdat de elektro-

magnetische storing uiteindelijk het net-

werkverkeer, de data-integriteit en de wer-

king van het systeem zal beïnvloeden. De 

beste netwerkkasten zijn gescheiden van de 

automatiserings- en controlesystemen. Ver-

der dienen zij te beschikken over een eigen 

UPS-voorziening en glasvezel- en koper-

patchsystemen voor de verbinding met ser-

vers op edge- en systeemniveau. Deze die-

nen zich in de controleruimte te bevinden, op 

veilige afstand van de edge-apparaten.

Worden communicatienetwerken toch ver-

werkt in de industriële besturingskasten, dan 

dienen speciaal daarvoor opgeleide elektrici-

ens de NFPA 70E Standard for Electrical Safe-

ty in the Workplace te volgen. In NFPA 70E 

120.5 (7) is het proces voor het vaststellen 

van spanningsloosheid beschreven als een 

bevoegd persoon met een draagbaar testin-

strument (voltmeter), die de vereiste per-

soonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) ge-

bruikt en iedere fasegeleider of 

stroomkringonderdeel op spanning test om 

het risico op schokken of vlambogen te mini-

maliseren. Deze traditionele methode van 

spanningscontrole sluit menselijke fouten 

echter niet uit. Daarom is inmiddels een uit-

zondering toegevoegd aan (‘NFPA 70E, 120.5 

(7) Exception 1’) om een alternatieve me-

thode te bieden om spanningsloosheid te be-

vestigen met behulp van een nieuwe pro-

ductcategorie. Dat kan nu ook met de hulp 

van AVT’s (Absence of Voltage Testers).

Panduit heeft een lijn AVT-apparaten ontwik-

keld die permanent in een besturingspaneel 

of stroomverdeelkast worden geplaatst om 

te testen op de afwezigheid van spanning. 

Deze apparatuur test op zowel AC- als DC-

spanning en detecteert dus ook capacitieve 

spanningen. 

Om toegang te krijgen tot de communicatie-

poorten (USB of RJ45) van een ingeschakeld 
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besturingssysteem en om risico's op elektri-

sche schokken en vlambogen te beperken, is 

het raadzaam om verbinding te maken met 

het communicatienetwerk via goedgekeurde 

verbindingspunten. Zeker als de stroomvoor-

ziening van een kast actief is en deze tijdens 

normale werking gesloten is. Daarom ver-

dient het de voorkeur datatoegangspoorten 

toe te voegen in de kastdeuren, zodat perso-

neel toegang heeft tot communicatie- en 

voedingsaansluitingen voor bewaking, het 

oplossen van problemen en andere taken.

 Om dit dilemma op te lossen dienen data-

toegangspoorten te worden geplaatst en ge-

configureerd in een passende combinatie van 

data- en voedingspoorten. Denk aan een da-

tatoegangspoort met USB- en RJ45-poorten 

en GFCI-stroomvoorziening, eventueel met 

IP65/IP66-binnendringingsbescherming en 

voorzien van een vergrendeling.

BEVEILIGING OP EDGE-NIVEAU
Fysieke beveiliging moet constant worden 

onderhouden en gewaarborgd. Hiervoor 

moeten ook de telecommunicatienetwerken 

worden bewaakt en regelmatig worden ge-

controleerd. Een goed gepland netwerkont-

werp is een goed begin, maar er blijven altijd 

beveiligingszorgen. Pas daarom een soft-

wareplatform voor netwerkbewaking toe 

om netwerkbewerkingen in realtime te be-

waken en 24/7 statusrapportages te verzor-

gen. Dit is een cruciale toevoeging aangezien 

in fabrieken nu eenmaal vaak suboptimale 

omstandigheden heersen, waarbij aanvul-

lende netwerkonderdelen, onbekende toe-

voegingen en veel externe apparaten wor-

den verbonden met open poorten of 

onbewaakte WLAN-kanalen. 

Extra toegevoegde apparaten zijn beveili-

gingsrisico's die moeten worden geïdentifi-

ceerd, bewaakt en weggehouden van toe-

gang tot de bandbreedte voor de normale 

systeemwerking. Monitoring-toepassingen 

kunnen dergelijke beveiligingsrisico's direct 

identificeren en beperken. Of zij kunnen deze 

verhelpen door de relevante poorten te blok-

keren en de systeembeheerders te waar-

schuwen over de acute dreiging voor het fy-

sieke communicatienetwerk. 

ICT-BEVEILIGING VANAF HET FYSIEKE NETWER-
KNIVEAU INBOUWEN
Het datanetwerk moet worden beschouwd 

als een integraal onderdeel van de hele be-

veiligingsstrategie die begint bij alle net-

werkcomponenten van de fysieke verbin-

dingslaag en doorloopt in de hele 

infrastructuur. Integratie van het fysieke net-

werk in de beveiligingsvisie en -strategie van 

het bedrijf is een essentiële stap die beheer-

ders en regeltechnici in staat stelt een meer-

laags concept te ontwerpen en te implemen-

teren. Dat dient een beveiligingsconcept te 

zijn dat niet beperkt is tot de directe omge-

ving van het automatiseringssysteem, een 

HMI (Human Machine Interface) of een ander 

netwerkapparaat. 

De implementatie van ICT-beveiliging op het 

fysieke netwerkniveau helpt in de toekomst 

tijd en kosten te besparen door het reduceren 

van cyberaanvallen, netwerkstoring, repara-

ties en vervanging van hardware. 

Om de effectiviteit van ICT-beveiliging te 

waarborgen zijn periodieke audits nodig. 

Daarmee kan worden vastgesteld of de aan-

gesloten systemen nog steeds vrij zijn van 

veiligheidslekken en of er nieuwe kwets-

baarheden zijn ontstaan. Onderdeel van een 

dergelijk auditplan vormen tevens de corri-

gerende beveiligingsmaatregelen voor nood-

situaties. Data vormt steeds vaker ede basis 

voor het succes van een bedrijf. Daarom is 

het van groot belang dat bij de beveiliging 

van de ICT-infrastructuur een beroep wordt 

gedaan op goed opgeleide infrastructuuront-

werpers en zowel deskundige als gecertifi-

ceerde installateurs. 

WILT U MEER WETEN OVER SECURITY EN DE 
FYSIEKE NETWERKLAAG IN EEN (EDGE-) 
DATACENTER?
De auteurs van dit artikel - Michael 

Jammal en Marty Kronz - hebben een 

whitepaper geschreven over het goed 

beschermen van de fysieke netwerklaag 

in zowel datacenters als edge- en IoT-

omgevingen. Wilt u daar meer over 

weten? Ga dan naar https://connected-

infrastructures.info/nl/. Hier kunt u deze 

whitepaper gratis downloaden. 

 ■
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VISIE DELTA OP EDGE COMPUTING EN DE TOEKOMST VAN DATACENTERS

Edge computing wordt door velen beschouwd als de volgende grote 

technologietrend na de cloud. Het beschrijft een omgeving waarin 

gegevens worden verwerkt dicht bij de gegevensbron. Terwijl 

organisaties over de hele wereld zich voorbereiden op de uitrol van 

nieuwe technologieën, zoals 5G-netwerken en met IoT verbonden 

apparaten, zal er een enorme hoeveelheid data worden gecreëerd. 

Edge computing zal een steeds prominentere rol spelen bij het snel en 

efficiënt verwerken van grote datavolumes.

Specialisten op dit gebied weten al dat edge computing enorme 

rekenkracht en opslagcapaciteit dichter bij de plaats brengt waar de 

gegevens worden verzameld. Nu organisaties op weg zijn naar het 

IoT- en edge computing-tijdperk, wordt de volgende vraag essentieel: 

hoe zal edge computing het stroomverbruik van datacenters 

beïnvloeden?

Datacenters zijn een onmisbaar onderdeel geworden van moderne bedrijfstoepassingen. Nu steeds 

meer organisaties zich tot datacenters wenden voor cloudoplossingen en colocatiediensten, is de 

algemene verwachting dat hun aantal de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Wereldwijd werd in 

2017 het stroomverbruik van datacenters al geschat op 416 terawatt, ofwel het equivalent van 3% van 

de totale opgewekte elektriciteit op de planeet. Met zoveel nieuwe datacenters in aantocht is het de 

moeite waard om na te denken over de gevolgen van hun hoge stroomverbruik, naast de innovaties en 

infrastructuurontwikkelingen die momenteel plaatsvinden voor edge computing, evenals opkomende 

modulaire datacentertechnologieën.

‘BRENG UW DATACENTER IN 
HET IoT-TIJDPERK’

Voor het beantwoorden van deze vraag moeten organisaties in 

gedachten houden dat de nieuwe edge-datacenters zijn ontworpen 

om best practices op het gebied van efficiëntie te integreren, waardoor 

organisaties over de hele wereld geweldige mogelijkheden krijgen.

Industrieën met veel op afstand geplaatste vestigingen, denk aan 

productie, financiën en detailhandel, zullen profiteren van de kracht 

van edge computing. In de productie hebben fabrikanten bijvoorbeeld 

betrouwbare computers nodig die maximale uptime kunnen bieden 

voor voorraadbeheer en beveiligingstoepassingen voor de talrijke 

productielocaties aan de randen van hun netwerken. Banken en 

andere financiële instellingen met meerdere filialen hebben ook 

betrouwbare computers nodig om snelle en kritieke zakelijke 

transacties te ondersteunen.

Volgens schattingen zal de edge-datacentermarkt tegen 2025 naar 

verwachting $16 miljard groot zijn. Bijgevolg zullen UPS'en voor de 

edge-datacentermarkt in 2024 een gemiddelde jaarlijkse groei van 

meer dan 10% kennen. Dit is het gevolg van de toenemende vraag 

naar batterij-backup. Vooral koeloplossingen zullen naar verwachting 

een exponentiële groei doormaken in het edge-datacenter-tijdperk. 

Dit wordt veroorzaakt door de groeiende behoefte om het 

energieverbruik en de operationele kosten te optimaliseren. Deze 

oplossingen helpen bij het beperken van systeem- en processorschade 

‘HOE ZAL EDGE COMPUTING HET 

STROOMVERBRUIK VAN DATACENTERS 

BEÏNVLOEDEN?
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door bescherming tegen overmatige hitte van de infrastructuur. 

Effectieve koeloplossingen helpen om een evenwichtige temperatuur 

te behouden en de luchtvochtigheid in dergelijke faciliteiten te 

beheersen. Tegenwoordig bieden wereldwijde fabrikanten als Delta 

Electronics slimme infrastructuuroplossingen om bedrijven te helpen 

hun energieverbruik effectiever te beheren en tegelijkertijd hun 

energiekosten te optimaliseren.

ENERGIE TE BESPAREN IN DE EDGE
Vaak zijn de behoeften van edge computing-sites zeer specifiek en 

vereisen ze veel kleinere implementaties dan de primaire datacenter-

sites. Veel organisaties met tientallen of honderden kleinere edge 

computing-sites willen op elk van deze sites een betrouwbare IT-

infrastructuur uitrollen en tegelijkertijd besparen op zowel CAPEX als 

OPEX. Veel aanbieders in de datacentermarkt concentreren zich 

daarom op het aanbieden van een reeks faciliteiten voor edge 

computing, terwijl ze bedrijven helpen hun kosten te optimaliseren.

Op dit moment concentreert Delta Electronics zich op de productie van 

geavanceerde UPS-technologieën om betrouwbare bescherming te 

bieden aan edge-datacenters. De toepassing van deze nieuwe UPS-

technologieën zorgt niet alleen voor de nodige betrouwbaarheid, 

maar helpt ook om de efficiëntie, connectiviteit en modulariteit van 

datacenters te verbeteren, terwijl de ‘cost of ownership’ en 

milieuvoetafdruk worden geoptimaliseerd.

Aangezien bedrijven met honderden locaties het zich niet kunnen 

veroorloven weken te besteden aan het implementeren van complexe 

hardware op iedere locatie moeten edge computing-

infrastructuuroplossingen niet alleen betrouwbaar en efficiënt zijn, 

maar ook eenvoudig te implementeren en te beheren. Deze bedrijven 

willen hun de infrastructuur simpelweg aansluiten, online brengen en 

hun sites eenvoudig en gemakkelijk op afstand beheren.

DELTA’S SMARTNODE ALL-IN-ONE 
Na de groei van edge computing-applicaties heeft Delta onlangs een 

nieuwe generatie modulaire datacenters geïntroduceerd met flexibele 

stroom- en koelingsontwerpen, die snelle implementatie en 

schaalbare capaciteit bieden voor implementatie overal. 

Deze SmartNode-oplossingen zijn verkrijgbaar in vijf verschillende 

capaciteiten, variërend van 33kW, 35kW, 50kW, 70kW tot 90kW. Met 

vijf standaardconfiguraties zijn alle subsystemen, zoals modulaire UPS, 

stroomverdeling, koeling, DCIM en derghelijke, sterk geïntegreerd en 

betrouwbaar. De meeste elektrische sleutelcomponenten zijn van 

eigen fabrikaat. Ze bieden tevens een pay as you grow-model.

Functies van de SmartNode zijn onder meer:

-  Betrouwbaar voedingssysteem: een oplossing voor 

stroomverdeling die in een UPS is geïntegreerd, maakt het 

mogelijk waardevolle datacenterruimte te besparen en de TCO 

van het datacenter te verlagen.

-  IT-rack met hoge belasting: dankzij de robuuste modulestructuur 

kunnen klanten complete racks vullen met IT-apparatuur en 

volledige rack-belastingen gebruiken (1420 kg per rack).

-  Optimaal koelbeheer: het standaardbereik van de 

omgevingstemperatuur is -15oC tot +4oC en het is tot +39oC 

zonder de-rating.

-  Verbeterde condensorbescherming: Condensors zijn omgeven 

door een gaaskooi om bescherming te bieden tijdens transport 

en tegen vandalisme ter plaatse.

-  Uitstekende betrouwbaarheid: de robuuste constructie en EI60-

brandwerendheid maken implementatie van het systeem in een 

breed scala van omgevingsomstandigheden mogelijk.

-  Geavanceerde DCIM: Delta InfraSuite Manager is ook beschikbaar 

als optie voor de nieuwe geprefabriceerde datacenters. Hiermee 

kunnen operators datacentermanagementaken automatiseren 

en optimalisaties uitvoeren.
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JOHN MOOIJ OVER INNOVATIE IN POWERINFRASTRUCTUREN: 

Het gecertificeerde distributiesysteem van Elektro Internationaal vindt 

in het bijzonder aftrek bij de grote colo’s en enterprise-datacenters. 

Met al 20 jaar ervaring in de datacenterbranche ziet Elektro 

Internationaal dat de klantvraag aan het veranderen is, zeker als het 

om systemen voor energiedistributie gaat. 

HOT-SWAPPABLE
Commercieel directeur John Mooij somt een aantal punten op: “Men 

werkt het liefst met een systeem dat hot-swappable is. Er moet onder 

spanning uitgebreid kunnen worden of veranderingen kunnen worden 

doorgevoerd. Dat dit onder spanning moet kunnen gebeuren, heeft 

alles te maken met het feit dat steeds meer klanten 100 procent 

uptime nodig hebben. Daarnaast moet anno 2020 alles meetbaar en 

transparant zijn, met oog op het terugdringen van de 

energieconsumptie.”

VLOEROPPERVLAKTE BESPAREN
Hét antwoord van Elektro Internationaal op de vraag is de in eigen huis 

ontwikkelde Ei•pdu. “Om verwarring te voorkomen: ‘Ei’ staat voor 

Economical & Intelligent en dus niet enkel voor Elektro Internationaal. 

De letters ‘pdu’ verwijzen niet naar de bekende slof-pdu’s, maar naar 

Modulair bouwen in energiedistributie? Dat maakt Elektro Internationaal mogelijk met een power 

distribution unit waarbij onder spanning distributie-racks kunnen worden geplaatst. Hierdoor 

kan de basisinfrastructuur voor een laag bedrag worden geplaatst, terwijl de distributie-racks 

toegevoegd worden op momenten dat daar ook daadwerkelijk vraag naar is. Een aanpak die goed 

aansluit bij de behoefte van datacenters om stapsgewijs capaciteit uit te breiden.

‘EI•PDU IS HET ANTWOORD 
OP GROEIENDE VRAAG 
NAAR MODULARITEIT’ 

een energieverdeelsysteem dat véél meer kan”, vertelt Mooij. Een 

Ei•pdu is economisch aantrekkelijk vanwege de relatief lage start-up 

kosten en de mogelijkheid op een later moment uit te breiden met 

extra distributie-racks - zonder downtime. Het systeem heeft ook nog 

eens de hoogste dichtheid van afgaande groepen per paneel in zijn 

soort. Hierdoor heeft de Ei•pdu een 40% kleiner vloeroppervlak nodig 

dan vergelijkbare systemen.

ENERGIETRANSPARANTIE
“De Ei•pdu is daarnaast intelligent door de mogelijkheid het 

energieverbruik op kast-, rack- of groepsniveau te meten en te 

koppelen aan een systeem voor energiemonitoring. Hiermee komen 

we tegemoet aan de groeiende wens van datacenters om 

energietransparantie te realiseren op ieder niveau”, aldus Mooij.

CUSTOM DESIGN
“We hebben de Ei•pdu in de basis ontwikkeld rondom de unieke 

eigenschappen van het Okken-verdeelsysteem van Schneider Electric. 

Maar vraag naar andere fabricaten kunnen wij altijd oppakken. Zo 

hebben wij het Ei•pdu -systeem op verzoek klanten ook in Prisma van 

Schneider Electric en in een Rittal-omkasting geëngineered.”  ■
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MEER WETEN?
Benieuwd naar de eigenschappen en voordelen van de Ei•pdu? 

Neem dan de snelle product-tour op www.powerfordata.com.
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NIEUWE RITTAL VX IT-RACK IS FLEXIBEL, ROBUUST EN MAKKELIJK AANPASBAAR 

Het VX IT-rack is nieuw in het Rittal-portfolio. Het is een doorontwikkeling van 

de succesvolle TS IT. De VX IT is op acht punten verbeterd ten opzichte van de 

voorganger. Dat geeft aan dat het om meer gaat dan een nieuwe naam voor 

een breed inzetbaar IT-rack.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
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MEER WETEN
Meer weten over de VX IT of wat de VX IT voor u kan betekenen? 

Kijk op www.rittal.nl  en www.expert.rittal.nl.

Vanaf de lancering van het VX IT-rack wordt de slogan ‘het snelste IT-

rack’ gebruikt. Volgens André Hiddink, Product Manager IT bij Rittal, is 

snelheid inderdaad een van de punten waarmee dit rack zich 

onderscheid. “Met ‘snel’ bedoelen we om te beginnen dat er snel 

geleverd kan worden. De keuze voor een rack wordt steeds later 

gemaakt, terwijl de gebruiker wel een just in time-levering van een zo 

compleet mogelijk rack-systeem verwacht. Daar heeft Rittal de 

processen, de productie en het voorraadbeheer op afgestemd.”

Snelle levering beperkt zich overigens niet alleen tot de standaard 

racks en componenten, maar geldt ook voor maatwerk. 

CENTRALE ROL VOOR RICS-TOOL
Met de komst van de VX IT is ook de planning- en bestel-tool 

aangepast. Met RiCS, het Rittal Configuratie Systeem, stelt de klant het 

voor zijn situatie optimale IT-rack samen, inclusief alle benodigde 

secundaire diensten. Vanuit een transparante online-omgeving kan hij 

de PDU’s, kabelmanagement en andere accessoires toevoegen. Rittal 

zorgt er vervolgens voor dat het rack met de secundaire diensten 

gemonteerd op het afgesproken moment bij de klant wordt afgeleverd 

en opgeleverd. Dit scheelt de installateur en vooral ook de 

eindgebruiker tijd. 

BREDE INZETBAARHEID
De VX IT is een universeel toepasbaar IT-rack gebaseerd op het 

bekende VX25-frame. Het standaard assortiment omvat 43 varianten. 

Het Build To Order (BTO) programma gaat uit van 19 modellen en de 

specials zijn gebaseerd op 9 varianten. “Hierdoor is het rack voor elke 

sector en vertical geschikt,” zegt Hiddink. “De brede inzetbaarheid van 

de VX IT komt omdat het uitgebreide portfolio van onderdelen en 

accessoires is gebaseerd op de jarenlange ervaring die we met 

bijvoorbeeld industriële omgevingen, finance, healthcare en onderwijs 

hebben. Per sector zijn de eisen altijd weer anders en daar hebben we 

het portfolio op afgestemd.”

Als voorbeeld daarvan noemt hij de gezondheidszorg. Daar moet 

goede fysieke beveiliging op de IT racks aanwezig zijn en verplichte 

toegangscontrole. Het eerste betekent dat van de nieuwe, verticaal 

gedeelde zijwand, waardoor het makkelijker is toegang tot het rack te 

krijgen een afsluitbare versie beschikbaar is. Toegangscontrole tot het 

IT rack betekent dat Rittal VX IT racks in de zorg naast de standaard 

handgrepen met europrofielcilinder ook worden uitgerust met een 

elektronische variant. Eenvoudige montage van de bedrade of 

draadloze handgreep zorgt ervoor de toegang tot het rack remote, 

middels keypad of transponderlezer geregeld wordt.

VERBETERINGEN
De VX IT laat zich moeiteloos integreren met de voorganger TS IT. Toch 

is de nieuwe rack-serie op acht belangrijke punten verbeterd. Inspelend 

op de wensen uit de markt kan de VX IT zwaarder worden belast. Rittal 

is er ook in geslaagd de stabiliteit van elke VX IT-variant te verbeteren.

Aan de buitenzijde zal opvallen dat er een nieuwe deuroplossing voor 

de voorkant mogelijk is. Het Automatisch Deur Openingssysteem 

(ADO) is een 'deur-in deur’ oplossing die geschikt is voor de vernieuwde 

handgrepen die zijn afgestemd op de verschillende niveaus van 

toegangscontrole. De deuren aan de achterzijde zijn eveneens verder 

verbeterd. 

Essentieel voor ieder IT-rack is goed kabelmanagement. Rittal heeft 

dat bij de VX IT verder uitgebreid en aangepast. De aanpassingen voor 

het kabelmanagement en de eerder genoemde deelbare zijwanden 

illustreren de breedte en aantal varianten van het VX IT-portfolio. 

Toch is het programma volgens Hiddink met de komst van de VX IT 

overzichtelijker geworden. RiCS zorgt voor meer overzicht. Het aantal 

onderdelen en accessoires van de VX IT is kleiner dan bij de TS IT. Rittal 

is er in geslaagd meer opties en varianten te bieden bij een lager 

aantal losse items. Deze belangrijke verbetering komt  de snelheid van 

monteren, opleveren en bij aanpassingen achteraf ten goede. Alle VX 

IT-varianten en componenten die met RiCS zijn ontworpen, zijn reeds 

getest en gecertificeerd in overeenstemming met internationale 

normen zoals UL 2416, IEC 60950 en IEC 62368.

Verder geldt nog dat het complete VX IT-assortiment is ontworpen om 

met minimaal gereedschapsgebruik te worden gemonteerd. Dat klinkt 

als een detail, maar iedereen die ervaring heeft met deuren of panelen 

vervangen in een ingerichte serverruimte of datacenter weet beter. 

Dit soort aanpassingen zonder gereedschap te kunnen doorvoeren 

scheelt uren werk.

UITERLIJK BELANGRIJK
De VX IT onderscheidt zich op nog een punt duidelijk van de voorgaande 

modellen en dat is het uiterlijk. Hiddink: “De VX IT is een IT-rack dat 

gezien mag worden. We merken bij Rittal dat IT-racks vaker een 

zichtbare plek in een gebouw krijgen. Daarmee laten de gebruikers 

zien hoe belangrijk IT voor hen is.”

Om maximaal op die wens te kunnen inspelen heeft Rittal extra 

aandacht besteed aan het design van VX IT. Het rack ziet er volgens 

Hiddink aan de buitenkant even doordacht uit als aan de binnenkant.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Een VX IT kan tot 1800 kilo worden belast en tot 52 HE hoog zijn. Dat is 

voor veel gebruikers op dit moment nog niet nodig, maar Rittal 

verwacht dat hier vaker om gevraagd zal worden. Hiddink: “Wij willen 

de klant de zekerheid geven dat de keuze die hij nu maakt 

toekomstbestendig is. Het VX IT-rack is flexibel, zeer robuust, makkelijk 

aanpasbaar en klaar voor de toekomst.” ■
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INNOVATIE VRAAGT OM AANDACHT VOOR DETAILS

DUIDELIJK VOORBEELD
Natuurlijk is Bouwmeester als specialist op het gebied van cable ma-

nagement enthousiast over dit aspect van een serverruimte of data-

center. Tegelijkertijd weet hij een duidelijk voorbeeld te geven van 

zo’n verschil: het al of niet beschikbaar zijn van verloopadapters die 

meerdere merken en typen kabelgoten met elkaar kunnen verbinden. 

“Neem de situatie van een datacenter waar men aan een uitbreiding 

werkt. Bij eerdere zalen heeft men gekozen voor een bepaald type 

kabelgoot. Maar bij het ontwerpen van de uitbreiding van de faciliteit 

komt men tot de conclusie dat een ander fabrikaat eigenlijk beter past. 

Maar ja, kun je wel uit de voeten met twee merken kabelgoten? Vaak 

lijken datacenter managers te denken dat het op een fatsoenlijke ma-

nier combineren van meerdere merken niet mogelijk is. Hierdoor heeft 

Cable management is een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van een nieuw datacenter of het 

uitbreiden van een bestaande faciliteit. “Er wordt terecht veel aandacht besteed aan zaken als de 

bochten in kabels, het labellen van bekabeling en bijvoorbeeld het logisch en slim combineren van 

kabels tot bundels”, vertelt Martijn Bouwmeester van Mulder-Hardenberg. “Maar eerlijk gezegd kun 

je dat goed ontwerpen en regelen met vrijwel ieder merk kabelgoot. Het echte verschil zit ‘m in mijn 

ogen in de details. Wie daar oog voor heeft zal al heel snel de voordelen gaan zien van de echt goed 

doordachte cable management-oplossingen en de - zeg maar - ‘gewone’ producten.”

’VERLOOPADAPTERS MAKEN 
HET COMBINEREN VAN 
MEERDERE MERKEN 
KABELGOTEN MOGELIJK’ 
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‘VAAK KIEST MEN NIET DE BESTE 

OPLOSSING, MAAR DE BESTAANDE 

LEVERANCIER - OOK ALS DIE EEN 

SUBOPTIMALE OPLOSSING BIEDT’ 

men vaak de neiging om ‘dus maar’ voor het eerder gekozen fabrikaat 

te kiezen. Waarbij men niet de oplossing kiest die het beste past bij de 

nieuwe situatie, maar min of meer gedwongen is voor een oude en 

suboptimale oplossing te kiezen. Het alternatief is immers het volledig 

vervangen van de reeds aanwezige cable management-infrastructuur 

en dat is natuurlijk niet echt een optie.”

VERLOOPADAPTERS TOEPASSEN
Er bestaan echter wel degelijk degelijk mogelijkheden om de kabelgo-

ten van meerdere fabrikaten door elkaar heen te gebruiken. Bouw-

meester licht toe: “Er zijn namelijk verloopadapters beschikbaar die 

het mogelijk maken om meerdere soorten en typen kabelgoten op 

een uitstekende manier met elkaar te koppelen. Dat biedt in mijn ogen 

grote voordelen. Niet alleen is het daarmee mogelijk de beste oplos-

sing voor een specifieke situatie te kiezen, maar we kunnen hiermee 

ook lastige discussies voorkomen over het compleet vervangen van 

de bestaande cable management-infrastructuur.” 

Hoewel hij binnen Mulder-Hardenberg mede verantwoordelijk is voor 

de YellowDuct cable management-lijn van Warren & Brown, bena-

drukt Bouwmeester dat het hem er vooral om gaat dat datacenter 

managers weldoordachte keuzes kunnen maken. “Bij een uitbreiding 

van een zaal of een serverruimte is het zowel vanuit de business case 

als vanuit oogpunt van duurzaamheid veel verstandiger om te onder-

zoeken of een bestaande infrastructuur op het gebied van cable ma-

nagement gehandhaafd kan blijven. Als we in staat zijn om met slim 

ontworpen verloopadapters probleemloos aan te sluiten op de be-

staande infrastructuur is dat natuurlijk een uitstekende oplossing. Het 

punt is echter dat veel datacenter managers niet bekend zijn met dit 

soort pragmatische oplossingen.”
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ALBERTO ZUCCHINALI VAN SIEMON:

In februari van dit jaar drong de Europese 

Commissie er bij de datacenterbranche op 

aan energiezuiniger te worden. Men stelde 

daarbij dat datacenters tegen 2030 CO2-

neutraal zouden dienen te zijn. Dit is nog 

maar tien jaar.

Volgens het EU-document 'Supporting the 

Green Transition' is de ecologische voetafdruk 

van de ICT-industrie meer dan 2 procent van 

de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Veel van de te nemen maatregelen zullen 

daarom gericht moeten blijven op het 

verminderen van het energiever-bruik en het 

verhogen van de energie-efficiëntie. Plus 

een verschuiving naar het gebruik van her-

nieuwbare energiebronnen.

In het verleden hebben geavanceerde 

technologieën, waaronder unified 

communication en servervirtualisatie, het 

energieverbruik van datacenters reeds 

drastisch kunnen verminderen. Dat is 

mogelijk gebleken door bijvoorbeeld het 

aantal fysieke servers en de bijbehorende 

koelingsvereisten te verminderen. Maar het 

vergroenen van het datacenter vereist een 

meer holistische benadering. We doen er 

daarbij goed aan om ook te kijken naar 

andere aspecten dan enkel en alleen het 

energieverbruik.

Nu discussies over energieverbruik en energie-efficiëntie de ontwikkelingen in de 

datacenterindustrie steeds meer domineren, legt Alberto Zucchinali van Siemon uit dat het 

ver-groenen van het datacenter om meer vraagt dan enkel een laag energieverbruik. 

’HET VERGROENEN VAN 
DATACENTERS VRAAGT OM MEER 
DAN EEN LAAG ENERGIEVER-BRUIK’

INFRASTRUCTUUROVERWEGINGEN
De fysieke laag van een datacenter vormt de 

basis voor alle - zeg maar - energieverslindende 

actieve apparatuur. Juist op deze laag kunnen 

intelligente productkeuzes een aanzienlijk 

verschil maken als het om vergroening gaat.

Neem bijvoorbeeld netwerkbekabeling. 

Kwalitatief hoogwaardige koperkabels 

maken langdurige ondersteuning van 

meerdere generaties actieve elektronica 

mogelijk. Hierdoor behoeft bekabeling 

minder vaak te worden vervangen. De 

aanzienlijke vermindering van kabels die in 

de loop van de tijd worden verwijderd en 

vervangen, resulteert in het behoud van 

koper, aluminium en andere natuurlijke 

hulpbronnen. Daar komt nog bij dat een juiste 

selectie van koperen patch-kabels, met een 

kleinere kabeldiameter en geoptimaliseerde 

lengtes, de hoeveelheid kabel die in elke kast 

nodig is vermindert, en de luchtstroom en de 

circulatie van koeling helpt verbeteren.

Verder kunnen pre-terminated en vooraf 

geassembleerde bekabelingsoplossingen 

een aanzienlijke bijdrage leveren aan het 

verminderen van de hoeveelheid afval die 

wordt gegenereerd tijdens installatie ter 

plaatse. Pre-assembled kasten arriveren in 

het datacenter met kabelmanagement en 

‘MILIEUBEWUSTZIJN 

WORDT VOOR DATACENTER 

STEEDS BELANGRIJKER’

andere accessoires reeds geïnstalleerd en 

klaar zijn voor definitieve aansluiting. Deze 

vooraf samengestelde kasten elimineren het 

afval van alle individuele verpakkingen, het 

scheiden van verpakkingsafval en vervolgens 

het verwijderen en eventueel recyclen van 

deze materialen.

Maar ook als het gaat om het verminderen 

van het energieverbruik van datacenters kan 

de fysieke laag van een datacenter een 

belangrijke bijdrage leveren. Power 

Distribution Units (PDU's) leveren bijvoorbeeld 

niet langer alleen stroom aan actieve 

apparatuur. Intelligente PDU’s kunnen het 

stroomverbruik tot aan het individueel 

aangesloten apparaat meten en bepalen of 

de apparatuur binnen het vastgestelde bereik 

voor energieverbruik functioneert. Afnemers 

met een hoog afgenomen vermogen kunnen 

snel worden geïdentificeerd en het 

energieverbruik kan worden ver-laagd. 
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compensatie voor de uitstoot van CO2 op 

basis van uitgebreide inspanningen voor bos-

behoud. Het gebruik van grondstoffen zou 

een ander voorbeeld kunnen zijn, waar het 

gebruik van minder natuurlijke hulpbronnen, 

het afdwingen van recycling en het 

hergebruik van materialen een nieuwe stap 

vormen in de richting van milieuvriendelijke 

productieprocessen.

Lean fabricagepraktijken zijn een ander 

voorbeeld. ‘Lean’ betekent hier dat de 

fabrikant precies produceert wat nodig is en 

wanneer het nodig is, in plaats van grote 

hoeveelheden in bulk te produceren. 

Machines blijven niet langer draaien dan 

noodzakelijk en de energiekosten kunnen 

wor-den verlaagd.

Verderop in het productieproces moeten ook 

het gebruik van verpakkingen en 

verpakkingsmaterialen worden (her)

overwogen. Oplossingen zoals 

bulkverpakkingen elimineren individuele 

zakken, wat minder vracht en afval betekent. 

Ze bieden ook besparingen ten opzichte van 

niet-bulkverpakkingen zodat klanten tevens 

hun totale materiaalkosten kunnen verlagen.

GROENE LOGISTIEK
Naast inspanningen ten aanzien van 

productie- en magazijnactiviteiten zijn ook 

verbeteringen ten aanzien van transport en 

logistiek noodzakelijk om de efficiëntie 

verder te verbeteren. Milieube-wuste 

fabrikanten breiden hun milieuactiviteiten op 

verschillende manieren uit naar het 

verkoopkanaal. De aanbieders met 

strategisch gelegen regionale magazijnen en 

logistieke centra kunnen helpen de vracht- 

en verzendkosten te verlagen door producten 

zorgvuldig tot batches te samen te voegen 

en te verzenden om onnodige vracht en 

bijbehorend brandstofverbruik te ver-

minderen.

Er kan veel worden gedaan om datacenters 

groener te maken. Het verminderen van het 

elektriciteitsverbruik en het verkleinen van 

de ecologische voetafdruk is ongetwijfeld 

waar op de lange termijn veel aandacht aan 

moet worden besteed. Maar er kan nog meer 

worden gedaan. Het kiezen van producten 

met groene referenties en het selecteren van 

partners die zich richten op duurzame en 

maatschappelijk verantwoorde bedrijfsethiek 

levert een belangrijke bijdrage aan de 

milieuvriendelijke werking van datacenters.

■

Daarnaast helpen systemen voor Automated 

Infrastructure Management (AIM) het 

energieverbruik te verminderen door te 

bepalen welke netwerkactiva op het netwerk 

zijn aangesloten en of ze al dan niet in gebruik 

zijn. Bovendien kunnen systemen voor 

fysieke scheiding ervoor zorgen dat koude en 

warme gangpaden op de juiste manier 

worden ingericht, zodat het totale energiever-

bruik van het datacenter verder vermindert 

en de efficiëntie van het energieverbruik 

verbetert (PUE).

GROENE PARTNERS SELECTEREN
Milieubewustzijn bij het selecteren van 

producten en oplossingen om 'groen' te 

helpen, is binnen het datacenter steeds 

belangrijker. Maar er is meer nodig én 

mogelijk. Eindgebruikers zoeken steeds 

vaker partners die duurzaam zakendoen en 

fabriceren volgens hun eigen filosofie op het 

gebied van duurzaamheid. Leveranciers 

worden steeds vaker gekozen op basis van 

groene refe-renties, bijvoorbeeld als het gaat 

om duurzame productieprocessen.

Milieuvriendelijke en duurzame activiteiten 

kunnen daarbij onder meer bestaan uit 

processen voor afvalbeheer en recycling, een 

groter gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen als zonne-energie, evenals 
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ONDERZOEK THOUSANDEYES:

CLOUD PROVIDERS HEBBEN MEER PROBLEMEN
Volgens ThousandEyes zijn de afgelopen maan-

den de problemen bij cloud providers sterk toe-

genomen. Het aantal incidenten met 100% pac-

ket loss nam in het eerste kwartaal met 

tientallen procenten toe. Zowel de clouds van 

telco’s als providers lieten dat beeld zien.

De rapportage van ThousandEyes spreekt over 

een stijging van het aantal wereldwijde inci-

denten in maart met 63 procent ten opzichte 

van januari. In juni was er een stijging van 45 

procent in vergelijking met de eerste maand 

van het jaar.

 

Bij cloudproviders zijn er in de eerste zes 

maanden van het jaar 400 incidenten gesigna-

leerd waarbij sprake was van een 100% pack-

age loss. Op dat moment is er dus geen mo-

gelijkheid data te versturen of te ontvangen. 

Of dat incidenten dan een minuut duurt of een 

uur is minder belangrijk.

 

Voor alle andere aanbieders van op IP geba-

seerde diensten was het aantal incidenten 

veel groter. Men telde er daar 4.500 in dezelf-

de periode. Daarbij moet niet vergeten wor-

den dat er hier eerder sprake is van kettingre-

acties en onderlinge afhankelijkheden. Dat 

zelfde geldt voor de omvang van de groep. Er 

zijn meer hosters en telco’s dan dedicated cl-

oud aanbieders.

TIJDSTIPPEN
In het rapport staan de diverse storingen uit-

gelegd, net als de impact. In die opsomming 

staat een constatering die wellicht achterhaald 

is. De opmerking is dat de meeste ISP inciden-

ten in Noord Amerika “typically occur outside 

of business hours…”. Vervolgens volgt de uit-

leg dat er dan minder personeel beschikbaar is 

en het verkeersvolume lager is. Daardoor 

duurt het langer eer dit soort incidenten is op-

gelost.

 

De grote toename van het aantal thuiswerkers 

in de EU heeft er voor gezorgd dat het ver-

keerspatroon dan de internet exchanges 

waarnemen is veranderd. Datacenters en pro-

viders moeten dat beeld ook herkennen. Het 

is dan ook logisch te verwachten dat monito-

ring en zelfs beheer daarop is aangepast.

 

Uit de opmerkingen van ThousandEyes kan 

dat echter niet worden gehaald. In dat geval 

zou een deel van de toename van de 100% 

packet loss incidenten van langere duur in 

Amerika dus ook een indicatie zijn dat aan de 

IT zijde de impact van The New Normal, met 

veel home offices en werken op andere tijd-

stippen, nog niet geheel is doorgedrongen.  n
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Green IT Amsterdam en een groep van Europese partners lanceren 

een nieuw project dat tot doel heeft de energie-efficiëntie en presta-

tieverbeteringen in kleine datacenters die tot stand komt via op AI ge-

baseerde koelsystemen te valideren. Dit zogeheten ‘Artificial Intelli-

gence Augmented Cooling System’ functioneert als 

warmtebeheersysteem dat optimaal is geïntegreerd in het gebouw 

van de gebruiker.

Het gebruik van kleinere datacenters zal de komende jaren sterk 

groeien. Veel van dit soort faciliteiten zullen geïntegreerd zijn in be-

staande of nieuwe gebouwen waarin - naast ICT - ook andere functies 

een plaats zullen krijgen. Tal van research- en innovatieprojecten heb-

ben nieuwe tech-nieken en processen opgeleverd die helpen het 

groeiende energieverbruik van grotere datacenters af te remmen. 

Deze nieuwe technologieën en concepten zijn echter nauwelijks toe te 

passen op kleine en in bestaande gebouwen geïntegreerde kleine da-

tacenters. Toch wil de Europese Commissie graag dat ook het energie-

verbruik van dit soort faciliteiten wordt afgeremd. 

Daarom financiert Europa via het Horizon 2020-programma een nieuw 

project genaamd ECO-Qube. Deelnemers aan ECO-Qube zijn onder an-

dere Green IT Amsterdam, de van oorsprong Duitse Sustainable Digital 

Infrastructure Alliance evenals een aantal bedrijven en onderzoeksin-

stellingen uit onder andere Zweden, Zwitserland, Turkije en Spanje.

DYNAMISCHE STRUCTUUR
De aanpak van ECO-Qube bestaat uit het verenigen van bestaande en 

reeds gevalideerde technologieën voor energie-efficiëntie in een dy-

namische structuur die nieuwe of bestaande gegevens mogelijk 

maakt. Het uiteindelijke doel is om referentierichtlijnen op te stellen 

die eigenaren en gebruikers van kleine datacenters in staat stellen om 

het door ECO-Qube ontwikkelde ontwerpconcept te gebruiken.

Het project zal innovatieve dynamische koeling, ondersteund door 

zonaal warmtebeheer, introduceren in een systeem dat volledig is ver-

bonden met het gebouw. Het systeem maakt gebruik van de big data 

die zonale temperatuurstijgingen voorspelt. Deze big data wordt ver-

zameld via de monitoring van het CPU-gebruik, temperatuur en 

stroomverbruik van de IT-apparaten. ECO-Qube maakt gebruik van AI 

om in al deze gegevens patronen te herkennen en voorspellingen te 

doen. 

De partners in dit project zullen een smart energiemanagementsys-

teem voor de opgestelde ICT-omgeving ontwikkelen dat volledig 

wordt geïntegreerd met het energiebeheersysteem van het gebouw 

waarin het kleine datacenter zich bevindt.

GREEN IT AMSTERDAM 
EN PARTNERS LANCEREN 
ECO-QUBE PROJECT

DOOR GREEN IT AMSTERDAM

 n

‘ECO-QUBE MAAKT GEBRUIK VAN AI
OM IN AL DEZE GEGEVENS PATRONEN
TE HERKEN-NEN EN VOORSPELLINGEN
TE DOEN’
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GODFRIED TEUNISSEN EN RAYMOND STEENVOORDEN VAN DC PEOPLE:

DC People is ook een erkend leerbedrijf en 

leidt jonge enthousiastelingen op tot 

degelijke professionals met fantastische 

carrièrevooruitzichten. Raymond 

Steenvoorden is onder meer recruiter en 

bedient de adviseringskant van het bedrijf. 

"ICT'ers zoeken job opportunities, datacenters 

zijn de toekomst dus om dat bij elkaar te 

kunnen brengen is heel rewarding." 

Het Engels wordt meer en meer de voertaal 

binnen de ICT. Beide managers schieten in de 

lach. "Dat is al zo sinds de intrede van de 

computers in het bedrijfsleven. Zoek ook 

maar eens een goede vertaling voor desktop 

of cyber. Verder staan wij gewoon stevig met 

onze voeten in de klei, hoor. Wij hanteren 

jargon waar het past, maar houden altijd 

rekening met onze gesprekspartner. Die 

imponeren wij wel met een 'job well done!'"

“Door de focus te leggen op datacenters is DC People inmiddels toonaangevend binnen de branche”, 

zegt Godfried Teunissen. Hij is de operationele kracht binnen het detacheringsbureau met een pool van 

specialisten binnen alle disciplines van de branche. "Met onze eigen ervaring herkennen wij de talenten 

jong en oud, zowel facilitair als technisch. Bedrijven vinden bij onze mensen de zekerheid van de juiste 

kwalificaties, onze talenten hebben gevarieerd en uitdagende jobs. Vaak blijkt het een match voor 

langere of zelfs onbepaalde tijd.”

‘DE JUISTE MENSEN VOOR 
ELKE DATACENTER-KLUS’

WFLEXIBELE SCHIL
Datacenters maken graag en veelvuldig 

gebruik van een flexibele schil. Godfried: 

"Door positieve ervaringen met tijdelijke 

krachten en ad hoc oplossingen staat DC 

‘DC PEOPLE IS OOK EEN 

ERKEND LEERBEDRIJF’

People verankerd in de bellijst van menig 

datacenters of leveranciers van hen. Onze 

pool van krachten fluctueert constant. Veel 

detacheringen vloeien voort in een vast 

arbeidscontract. Soms gepland, andere keren 
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spontaan omdat het aan beide kanten goed 

bevalt. Daarom zijn wij altijd op zoek naar 

nieuwe mensen. Momenteel heerst er een 

tekort aan technici, oftewel technical 

engineers. Zowel MBO'ers als HTS'ers met 

deze richting hebben uitstekende 

perspectieven op een goede baan. Wij zijn er 

trots op zoveel carrières een (hernieuwde) 

kickstart te kunnen geven."

DC People is VCU- en NEN 4400-1 

gecertificeerd. "Wij bieden de kwaliteitstop 

van de arbeidsmarkt voor datacenters. Of dit 

nu een in datacenter gespecialiseerde design 

engineer of een cyber security specialist, een 

nog onbeschreven high potential of een 

ervaren senior site engineer betreft. DC 

People brengt mensen op hun plek. Soms 

kort, vaak lang, maar altijd de juiste 

connectie.”

'' 
Voordelen van de Geist Power Distribution 
Units zijn: Onderhoudsvrij, inclusief "Hot-Swap" 
power monitoring module, verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en hebben een hoge 
nauwkeurigheid. Zo heb je dus echt 
controle over je stroomvoorziening. 

Maak kennis met: 
Ron Kuperus 
0858003700 

'' 

• Niet i.c.m. andere geldende prijsafspraken. Korting alleen op de 1 ste bestelde PDU. 
 

III mulder-hardenberg
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UIT ONDERZOEK ONDER NETWERK-PROFESSIONALS BLIJKT:

Deze verschuiving is onder andere het resultaat van dalende kosten en 

de recente activiteiten van de standaardisatiecommissies. Zij promo-

ten inmiddels veel meer single-mode opties voor hogere snelheden 

zoals 200 en 400 Gb/s. Aangezien deze trend zich doorzet, zal de 

markt single-mode een aantrekkelijkere optie blijven vinden. 

Laten we de redenen voor deze toenemende populariteit van single-

mode fiber eens wat nader bekijken.

DRIJVENDE KRACHT
Zoals bij de meeste trends op het gebied van netwerken voor datacen-

ters zijn de hyperscalers en de operators van cloud-datacenters de 

partijen die verandering stimuleren. Of het nu gaat om een hoge 

dichtheid, nieuwe montagemethodieken of infrastructuurtypes, 

marktleiders en toonaangevende bedrijven in onze industrie ontwik-

kelen steeds technieken om deze effecten virtueel na te bootsen of 

geheel te omzeilen. De enorme omvang van hyperscale-faciliteiten, 

samen met de benodigde extreme snelheden die nodig zijn om data-

center-klanten te kunnen bedienen, hebben de bandbreedte en reik-

wijdte van single-mode fiber de primaire k infrastructuur euze ge-

maakt voor nieuwe installaties.

In het verleden was het niet ondenkbaar dat single-mode transceivers 

7 tot 8 keer zo duur waren als multimode transceivers. De marktvolu-

mes van exploitanten van hyperscale- en cloud-datacenters hebben 

echter een aanzienlijke invloed gehad op de verlaging van de kosten 

van de single-mode infrastructuur. 

De hyperscalers implementeren nieuwe infrastructuren met 100, 200 

en 400 Gb/s channels. Enterprise-organisaties maken inmiddels ook 

de stap naar 100 Gb/s, zelfs zonder de behoefte aan langer te over-

Leviton heeft de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gehouden onder netwerk-professionals en hen 

gevraagd welk type glasvezel zij zouden kiezen als zij nu zouden investeren. Daarbij zien we een solide 

groei in single-mode. In de laatste enquête - die werd gehouden in maart 2020 - ondervroegen we 281 

netwerk-professionals. Daaruit blijkt dat meer dan 60% een duidelijke voorkeur heeft om single-mode 

(OS2) vezel te installeren en niet één van de multimode-typen. In het onderzoek eindige OM4 op de 

tweede plaats met 28%.

DE TOEKOMST IS SINGLE-
MODE FIBER DE JUISTE KEUZE

bruggen afstanden. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de kosten 

voor single-mode optische kanalen voor deze hogere bandbreedtes 

vergelijkbaar worden met die van op multimode vezels gebaseerde 

infrastructuuroplossingen. 

Laten e eens kijken naar single-mode 100G-PSM4 en multimode 

100G-SR4. Beide parallel optische varianten voor een 100 Gb/s-kanaal. 

Dan kunnen we concluderen dat beide opties bij benadering dezelfde 

kosten met zich meedragen voor de combinatie van de optische ap-

paratuur en de bekabeling. PSM4-adapters zijn specifiek ontworpen 

als een economische voordeligere optie voor een afstand van tenmin-

ste 500 meter. Dit gebeurt met behulp van een 8 vezels tellende MPO/

MTP-verbinding. 

Minstens zo belangrijk is dat ook de prijs voor single-mode oplossin-

gen met een groot afstandsbereik zoals 100G-CWDM4 (2 km over een 

duplex vezel) aanzienlijk is gedaald en, naar verwachting, de komen-

de jaren ook zal blijven dalen. Wanneer de kosten een minder promi-

nente factor zijn, worden op single-mode-vezel gebaseerde oplossin-

gen de economisch gunstigere keuze in vergelijking tot multimode. 

Het is precies om die reden dat single-mode transceivers in 2022 naar 

verwachting een aandeel zullen hebben van 68% van het totale 

marktvolume, aldus onderzoeksbureau LightCounting.

ANDERE VOORDELEN
Een belangrijk voordeel van een single-mode infrastructuur is de lange 

levensduur. Er zijn simpelweg minder generaties glasvezel in vergelijk 

tot multimode. Als jaren geleden OS1a- of OS2 single-mode is geïn-

stalleerd, kan vandaag de dag een nu relevante snelheid worden on-

dersteund tot die afstand die daarvoor binnen de relevante standaar-
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MEER WETEN?
Voor meer informatie kijk op Leviton.com/Fiber of download het 

60 pagina’s tellende interactieve Data Center Handboek via info.

leviton.com/l/48512/2020-09-01/81dzxp.

den is gespecificeerd. Neem als voorbeeld een OS2-kabel die 10 jaar 

geleden is geïnstalleerd. Deze kan vandaag een nieuw 100 Gb/s-net-

werk ondersteunen, zoals 100GBASE-DR tot 500 meter. De connecto-

ren moeten mogelijk worden vervangen, maar een nieuwe kabel be-

hoeft niet te worden geïnstalleerd. Multimode - OM1 of OM2 - kan 

geen nieuw 100GBASE-SR4 netwerk ondersteunen. OM3 zou SR4 al-

leen tot 70 meter ondersteunen, en zowel OM4 als OM5 beide tot 100 

meter. Ook ondersteunt single-mode meer connectorovergangen in 

een optisch kanaal. Dit is een direct gevolg van een veel hoger inserti-

on-loss budget met single-mode ten opzichte van multimode. Bij be-

nadering 6 dB versus 1,9 dB. Als gevolg hiervan hebben datacenter 

Het is belangrijk op te begrijpen dat multimode-glasvezel niet zal ver-

dwijnen. De meeste datacenters in eigen beheer van ondernemingen 

hebben al een op multimode-bekabeling gebaseerde infrastructuur. 

Velen daarvan zullen gebruik blijven maken van deze bestaande infra-

structuur bij het upgraden naar 25, 40 of 100 Gb/s. Met lagere optische 

apparatuur (transceiver) kosten, een superieure economische levens-

duur, langere overbrugbare afstand en mogelijkheden tot opwaarde-

ring, zal single-mode glasvezel echter wel een steeds aantrekkelijkere 

optie worden voor datacenter- en bedrijfsnetwerken.

operators die kiezen voor single-mode meer flexibiliteit bij het ont-

werpen van hun netwerk.

ONDERSTEUNING VANUIT STANDAARDISATIE
Ondanks het feit dat de volgende generatie netwerkstandaarden die 

in ontwikkeling zijn zowel multimode- als single-mode glasvezelop-

ties omvatten, is het merendeel van de onlangs geïntroduceerde 100, 

200 en 400Gb/s optische apparatuur gericht op single-mode netwer-

ken. Daarbij blijven de recente activiteiten van de standaarden com-

missies meer single-mode opties promoten voor hogere snelheden. 

Enkele projecten binnen de standaarden comissies die hieruit uit sprin-

gen zijn:

•  IEEE P802.3cn - uitgebracht in december 2019, specificeert afstanden 

tot 40 kilometer voor 50, 200 en 400 Gb/s.

•  IEEE P802.3cu - definieert de levering van 100 Gb/s (op een enkele 

golflengte) en 400 Gb/s (op 4 golflengten) voor afstanden tot 10 

kilometer, met een beoogde publicatiedatum van december 2020.

•  IEEE P802.3ct - definieert 100 Gb/s op een enkele golflengte in staat 

tot ten minste 80 kilometer over een “Dense Wavelength Division 

Multiplexing” (DWDM) -systeem. De beoogde publicatiedatum is 

medio herfst 2021. Een soortgelijke standaard voor 400 Gb/s zal 

worden geadresseerd door de 802.3cw Task Force.

•  EPON-INITIATIEVEN - Daarnaast zijn IEEE-projecten geïnitieerd om de 

datasnelheden van Ethernet Passieve Optische Networken (EPON) 

te verhogen tot 25 Gb/s en hoger en afstanden tot 50 kilometer 

(Super-PON).

GARY BERNSTEIN, SENIOR DIRECTOR OF PRODUCT 
MANAGEMENT, FIBER AND DATACENTER 

SOLUTIONS BIJ LEVITON
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ALL IT ROOMS, EDS-SYSTEMS EN ABB BUNDELEN KRACHTEN VOOR SLIM CONCEPT 

Het Antoni van Leeuwenhoek, genoemd naar de grondlegger van de 

cel- en microbiologie, is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en 

onderzoeksinstituut van Nederland. Sinds de oprichting in 1913 

combineert de instelling de zorg voor kankerpatiënten met 

grensverleggend onderzoek. Eersteklas IT-voorzieningen en voldoende 

IT-capaciteit zijn daarbij letterlijk en figuurlijk van levensbelang. 

Met de steeds verdergaande digitalisering zal dat belang alleen maar 

toenemen. Dat geldt niet alleen voor het Antoni van Leeuwenhoek, 

maar is een bredere trend die in de gezondheidszorg zichtbaar is. 

Onderzoek van ING en ABN Amro maakt duidelijk dat naast digitale 

communicatie ook digitale zorg en digitale dataverwerking en 

-uitwisseling een steeds belangrijkere rol krijgen. Dat vraagt om een 

IT-omgeving die daarop aansluit en zo mogelijk vooruitloopt. 

Alhoewel gezondheidszorg en IT sinds jaar en dag nauw met elkaar zijn verweven, neemt de 

digitalisering in deze wereld een steeds grotere vlucht. Dat merkt ook het Antoni van Leeuwenhoek, 

waar recent een nieuw datacenter in gebruik werd genomen met een geplande IT-load van maar liefst 

400 kW. Voor de nieuwbouw van het datacenter koos de zorginstelling bewust voor All IT Rooms. Deze 

specialist in het ontwerp, de bouw en het beheer van datacenters deed voor de techniek een beroep 

op ABB. 

NIEUW DATACENTER ANTONI 
VAN LEEUWENHOEK BIEDT 
RUIMTE VOOR GROEI

NIEUWBOUW APOTHEEKGEBOUW
Toen in 2015 bleek dat de bestaande apotheek door de groei van 

Antoni van Leeuwenhoek moest worden vernieuwd, richtte de blik 

zich direct breder. Edward Schulpen, projectmanager van het AVL, 

hierover: “Bij nieuwbouw van bedrijfsonderdelen kijken we altijd of er 

ook andere functies in de nieuwbouw kunnen worden ondergebracht. 

Daarbij werd besloten om ook het goederenontvangstcentrum van 

het ziekenhuis én een volledig nieuw datacenter in de nieuwbouw 

onder te brengen. Het nieuwe datacenter zou 2 bestaande datacenters 

gaan vervangen.” 

Het totale ruimtebeslag is bescheiden: maar met 7 bouwlagen is er 

volop ruimte  voor de verschillende functies. Eén van de bouwlagen is 

bovendien bedoeld om in te kunnen spelen op toekomstige groei.

STRENGE EISEN
Nieuwbouw in de gezondheidszorg vraagt om speciale aandacht – de 

eisen zijn streng en de continuïteit van de bedrijfsprocessen moet te 

allen tijde en onder alle omstandigheden gegarandeerd zijn. Dat 

vraagt ook om hoogwaardige partners. Na een voorstudie en het 

opstellen van een business case werd in 2015 begonnen met het 

ontwerp voor de nieuwbouw. De echte aanbesteding volgde pas in 

2017. Schulpen hierover: “De aanbesteding is in 3 percelen gedaan: 

‘NIEUWBOUW IN DE GEZONDHEIDSZORG 

VRAAGT OM SPECIALE AANDACHT’
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bouwkundige zaken, de installaties en de 

inrichting van het datacenter. Voor ieder 

deel hebben we 3-5 prominente bedrijven 

uitgenodigd om een aanbieding te maken. 

Vanzelfspre-kend werd ook All IT Rooms als 

bewezen specialist op dit terrein 

uitgenodigd. Voor het datacenter werd de 

aanbesteding daarbij gedaan op basis van 

een bestek dat wij samen met een adviseur 

opstelden.” 

ECONOMISCH MEEST VOORDELIG
De keuze viel daarbij op All IT Rooms dat 

met de economisch meest voordelige 

aanbieding kwam. Het IT-bedrijf uit Rijswijk 

voorzag onder meer in engineering, 

ontwerp, levering en installatie van een 

complete oplossing die varieert van de 

koeling tot de elektrotechnische systemen 

en noodstroominstallaties, brandbeveiliging, 

bekabeling, serverracks en verhoogde 

vloeren tot aan de stroomaansluiting in de 

racks.

PRACHTIGE UITDAGING
Ronald Kok, directeur van All IT Rooms over het project: “Met het 

nieuwe datacenter van het Antoni van Leeuwenhoek haalden we niet 

alleen een schitterende klant, maar ook een project met prachtige 

uitdagingen binnen. Met 54 serverracks, een geplande IT-load van 400 

kW en een volledig redundante installatie is het een project dat in alle 

opzichten gezien mag worden.” 

De grootste uitdaging vormde het beperkte vloeroppervlak in de vrij 

krappe technische ruimtes. Hierin moesten niet alleen de verdelers, 

maar ook andere componenten worden gepositioneerd. Ook boven de 

IT-racks was de ruimte voor alle infrastructuur en bekabeling 

bescheiden. Kok vervolgt: “Door flink te investeren in de 

voorbereidingen, veel aandacht te besteden aan de details en pre-

engineering én door kritisch naar alternatieven te kijken,  konden we 

zelfs binnen het bestaande bestek een optimalisatieslag maken.”

UITSTEKENDE MATCH
Over de keuze voor All IT Rooms vertelt Edward Schulpen: “Met de  

realisatie  van het datacenter door All IT Rooms weten we ons 

verzekerd van een partner die qua omvang, kwaliteit en inventiviteit 

een uitstekende match vormt. En gedurende het project kregen we 

steeds de bevestiging dat we de juiste keuze hadden gemaakt. Een 

sprekend voorbeeld zijn de optimalisaties die ze doorvoerden zonder 

afbreuk te doen aan een maximale uptime en betrouwbaarheid van 

het datacenter. Het belangrijkste is echter dat de complete 

elektrotechnische installatie, noodstroominstallatie, klimaatinstallatie 

en zelfs het leidingwerk van het datacenter volledig redundant zijn 

aangelegd.”

De optimalisatieslag werd gemaakt met EDS-systems waarmee All IT 

Rooms regelmatig nauw samenwerkt. Deze partner van ABB leverde 

onder meer de verdelertechniek en railkoker- en meetsystemen die in 

het datacenter worden toegepast. De bedrijven wisten samen al tal 

van projecten succesvol af te ronden. Kok legt uit: “Voor dit project 

hebben we samen met EDS-systems in het voortraject vele 

mogelijkheden onderzocht en in 3D getekend en ontworpen. Door die 

extra tijdinvestering verliep de uiteindelijke uitvoering ook soepeler.” 

TOEKOMSTVAST CONCEPT
Maar de voordelen reiken verder dan alleen de uitvoering. “De 

gemiddelde levensduur van de ICT apparatuur in een rack bedraagt 

zo’n 3 jaar. Maar alle techniek daarom heen en de nieuwbouw zelf 

heeft een levensduur die veel langer is”, aldus Ronald Kok. “Een slim 

en toekomst-vast datacenter dat kan meegroeien met het ziekenhuis 

is dan ook zeer belangrijk. Zo’n concept is mogelijk door intensief 

samen te werken met alle partijen die bij de bouw betrokken zijn.” Een 

goed voorbeeld van die intensieve samenwerking bleek bij de 

bemetering. De  aftakkasten voor de IT-racks zijn voorzien van ABB 

installatieautomaten, kWh-meters en EQ-matic energie-analysers. 

Hiermee is een zelfstandig energieregistratiesysteem opgebouwd dat 

tot op IT-kastniveau inzicht geeft in het energieverbruik. Hiermee 

kunnen gericht keuzes worden gemaakt als het om vermogensverbruik 

en energie-efficiency gaat. 
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Twee weken geleden bracht ik mijn auto weg voor het jaarlijkse on-

derhoud. Naast het tanken, wassen en soms bijvullen van de olie, blijft 

mijn bijdrage aan mijn auto tot een minimum beperkt. En eerlijk ge-

zegd Laat ik dat werk ook liever over aan de specialisten. Ik kan hier 

duidelijk een parallel trekken met onze  business. Net als het mo-

tormanagementsysteem mij aangeeft wanneer m’n auto in onder-

houd moet, kunnen we slimme systemen inzetten om het beheer en 

onderhoud van datacenters te optimaliseren

NIET SEXY
Beheer en onderhoud zijn niet de meest sexy thema’s. In onze wereld 

verlekkert iedereen zich graag aan ambitieuze nieuwbouwprojecten. 

Maar juist het beheer en onderhoud zijn o zo belangrijk om op langere 

termijn de prestaties aan de eindklanten te kunnen garanderen. In 

deze industrie is allereerst de digitale beschikbaarheid gegarandeerd, 

maar daarnaast dient de fysieke beschikbaarheid van 24/7 ook ge-

waarborgd te zijn. Per slot van rekening draait alles om ‘availability & 

uptime’ door middel van strenge Service Level Agreements. Opmer-

kelijk genoeg wordt een nieuw datacenter ontworpen om decennia 

mee te gaan, terwijl de economische levensduur van de IT-assets 

daarbinnen, vaak maar enkele jaren is. 

Het onderhoud dat nodig is om het maximale uit datacenters te halen, 

heeft een zelfde vlucht genomen als het onderhoud in de klassieke 

industrieën. Riep dit vakgebied tot voorheen beelden op van een 

mannetje die met een oliekan de boel draaiende hield of de motor 

smeerde, tegenwoordig is onderhoud een hoogwaardig vakgebied 

waarvoor slimme, connected technologie de levensader vormT.

PROCESOPTIMALISATIE EN BEDRIJFSRESULTAAT
Investeren in en het optimaliseren van beheer en onderhoud werkt in 

veel gevallen kostenbesparend. Het draagt daarmee rechtstreeks bij 

aan het bedrijfsresultaat. Steeds vaker wordt ingezien dat de levens-

duur  van systemen – zeker binnen de datacenters - kan worden ver-

lengd door juist in onderhoud te investeren, slim te vervangen en hier 

planmatig mee om te gaan. 

Datzelfde thema wordt ook steeds belangrijker voor toekomstbesten-

dige, groene ambities van datacenters. Meer halen uit assets, het ver-

lagen van de  energieverliezen en daarmee een geringere milieube-

lasting – het is steeds nadrukkelijker verbonden met beheer en 

onderhoud.

EXPERTISE NOODZAKELIJK
Net als in de auto-industrie vereisen beheer en onderhoud wel de 

nodige expertise. En de nodige ‘onderhoudshandjes’. Dat laatste kan 

worden gevonden bij grote serviceorganisaties of bij kleine specialis-

ten. En bij gebrek aan voldoende technisch personeel, kunt u terug-

gevallen op slimme oplossingen voor bijvoorbeeld sensoring en moni-

toring. Meten is immers weten. 

Uitdagender wordt het met expertise. Dat vraagt net even wat méér. 

Welke equipment wordt waar toegepast? Hoe intelligent is uw appara-

tuur? Wat wordt er gedaan met de knowhow die u uit de apparatuur 

kunt halen? En hoe worden die voordelen omgezet is harde euro’s? 

Graag daag ik u uit om ons mee te laten denken over oplossingen om 

processen te optimaliseren met onderhoud. Ik reken graag met u mee 

hoe slimme investeringen in onderhoud voor directe cash-out zorgen. 

Let’s write the future together! 

freek.alphen@nl.abb.com

NIET ZO SEXY? HAAL 
HET MAXIMALE UIT DE 
LIFECYCLE VAN ASSETS  

FREEK VAN ALPHEN
ABB Benelux
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In de huidige corona-crisis en de afname in fysieke events is er nog 

meer vraag naar technische kennisoverdracht en netwerkmomenten. 

In drie dagen (met een eventuele uitloop naar vier dagen) worden 

bezoekers door technische en interactieve webinars van de 

exposanten, keynote-sprekers en paneldiscussies bijgepraat over 

actuele thema’s. 

De webinars worden verdeeld over drie tracks: 

• continuïteit

• koeling & energie 

• Toekomst, 5G & cybersecurity 

Actuele trends en onderwerpen waar waarschijnlijk vanuit de 

exposanten webinars over gegeven worden zijn: 

• digital twins

• trends in onderhoudsmanagement

• vrije koeling

• waterstof

• 5G (niet alleen IT, maar ook op de thuiswerkplek)

• databeveiliging 

De datacenter-wereld is continu in transformatie. Om alle ontwikkelingen met 

een groot publiek te delen, is er voor gekozen om van dinsdag 10 tot en met 

donderdag 12 november het IT Infra-event digitaal te organiseren. 

IT INFRA EVENT
IN 2020 DIGITAAL!

•  de visie van IT/ICT-infrastructuur business in Nederland voor 2021 

(cooling, power, security, cabling, monitoring, remote 

management en dergelijke)

Aangevuld met keynotes en paneldiscussies over de impact van 

Covid-19 op de data-industrie, de trends op het gebied van edge 

computing en de impact van 5G op de datacenter-wereld is deze 

online bijeenkomst hét event voor de IT- en datacenter professional. 

Een digitaal event is een zeer geschikt alternatief voor een fysiek 

event. Bij eerdere events vanuit FHI is gebleken dat een digitaal event 

veel nieuwe bezoekers trekt en diverse interactiemogelijkheden 

biedt. Het event wordt uitgezonden vanuit de FHI-studio.

Exposanten kunnen zich inschrijven voor een plek in het programma. 

Voor meer informatie over het event en de deelnamemogelijkheden 

kunt u contact opnemen met FHI via Miranda van Wijk (miranda@fhi.

nl) of Marc Berkouwer (marc@fhi.nl). Telefoonnummer: 033-4657507.

 ■

MARC BERKOUWER
BRANCHEMANAGER INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
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De media plaatst met enige regelmaat artikelen over hevige concur-

rentie in de glasvezelmarkt. Als FCA - de Fiber Carrier Association - sti-

muleren we de samenwerking in de sector. Want alleen door samen 

te werken kom je verder. Grappig genoeg reageerde onlangs iemand 

met het argument: ‘Maar alleen ga je sneller’. Dat is wel wat je ziet 

gebeuren in de glasvezelmarkt op het FTTH-domein (Fiber To The 

Home). In ons rapport ‘Nederland op Glasvezel 2019’ schrijven we 

daar ook over en de ACM had het ook geconcludeerd. Er wordt wel 

eens gesuggereerd: ‘Als je maar de eerste bent, dan komt het goed’. 

Het kan natuurlijk dat je alleen sneller bent, maar nu is het voor de 

consument wel verwarrend. Die begrijpt er helemaal niks van. Voor 

hen is glasvezel en internet hetzelfde. In sommige gevallen blijkt het 

alleen werken daarom juist voor vertraging te zorgen. Samenwerken 

is dus een must. 

‘Wet- en regelgeving zorgen voor marktwerking’, is de gedachte van 

overheden. Marktwerking zorgt voor innovatie en goedkopere produc-

ten en diensten. Ik kan alleen beamen dat marktwerking innovatie sti-

muleert, maar het kan ook de markt frustreren. Voor de buitenstaan-

der lijkt het aanleggen van glasvezel allemaal ‘cowboy-praktijken’ en 

‘grondgebied veroveren’. Terwijl de sector bestaat uit uiterst professio-

nele organisaties met visies en missies om gebruikers te voorzien van 

VHCN (Very High Capacity Networks). Er wordt ontzettend veel samen-

gewerkt tussen de glasvezelnetwerken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk 

aan te leggen en gebruik te maken van elkaars netwerk, om zo extra 

graven te voorkomen. 

Helaas zie je alleen de cases die niet goed gaan of waar aanbieders 

zich terugtrekken. Er zijn natuurlijk diverse redenen waarom partijen 

zich terugtrekken. Een reden kan zijn dat het financiële risico’s mee-

brengt voor de hele organisatie. Het aanleggen is een kapitale investe-

ring. Gelukkig zien we dat er veelvuldig in Nederland glasvezel aange-

legd wordt.

FIBER VAKDAG ONLINE EDITIE 2020
Als FCA vinden we het belangrijk om aan de branche en gebruikers van 

netwerken of overheden te vertellen waar de fiber carriers mee bezig zijn. 

Op 7 oktober stond de derde editie van de Fiber Vakdag gepland. Vanwege 

de huidige omstandigheden rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk 

om het live event te organiseren zoals dat ons voor ogen stond. Daarom 

verplaatst de FCA het hele event naar uw werkplek.

 

In oktober zorgt de FCA voor vier enerverende dinsdagen, waarop u in circa 

60 minuten bent bijgepraat over het laatste nieuws uit de sector. Binnen 

dat uur bieden we een informatief programma met goede sprekers en 

vanzelfsprekend de mogelijkheid om online te netwerken. Tijdens deze 

dinsdagen staan de thema’s ‘samenwerken’, ‘finance’, ‘innovatie’ en ‘tech-

niek’ centraal. Vier thema’s die voor iedere discipline interessant zijn. Op de 

website van de Fiber Vakdag kunt u interessante content lezen zoals stap-

penplannen of blogs van sprekers.Tijdens de online sessies kunt u live vra-

gen stellen via de chat en meedoen aan inhoudelijke polls. Hou daarom de 

website fibervakdag.nl in de gaten voor updates en informatie over spre-

kers en het programma.

AANMELDEN
Het online programma voor de Fiber Vakdag 2020 is geheel gratis te vol-

gen. Om toegang te krijgen tot het online event, kunt u zich aanmelden op 

www.fibervakdag.nl/tickets. Ik zie ernaar uit u tijdens de Fiber Vakdag te 

mogen verwelkomen!

GLASVEZEL IN NEDERLAND - 
IEDEREEN DENKT AAN FIBER 
TO THE HOME, MAAR ER IS 
ZOVEEL MEER

ANDREW VAN DER HAAR IS DIRECTEUR VAN DE FIBER CARRIER ASSOCIATION

 n
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STIJN GROVE
DIRECTEUR DUTCH DATA CENTER 

ASSOCIATION

DATAGROEI EN DUURZAAMHEID
Datagroei en duurzaamheid gaan prima sa-

men. In tegenstelling tot wat soms geroepen 

wordt, zijn

Nederlandse datacenters geen notoire ener-

gieverspillers maar helpen zij juist het energie-

verbruik van onze exploderende IT-sector te 

stabiliseren. De corona crisis toont het belang 

nog eens aan: het internetverkeer steeg met 

40 procent door het thuiswerken en thuison-

derwijs. Terwijl het energieverbruik in datacen-

ters maar 1 tot 4 procent steeg. Netto levert 

elke dag thuiswerken, dankzij juist dat digitale 

fundament, 8 procent energiebesparing op of-

tewel 25 miljoen ton wereldwijd aan CO2-emis-

sies.

In Nederland hebben datacenters bovendien 

86 procent van hun stroomverbruik vergroend. 

Datacenters kopen deze dure groene stroom 

zelf in, veelal Europees, met import van wind-, 

zonne- en hydro-energie. Van deze gecontrac-

teerde groene stroom betalen Nederlandse be-

drijven, inclusief datacenters, 67 procent van 

de Opslag Duurzame Energie (ODE), van waar-

uit Nederland windparken kan financieren. Het 

is goed om kritisch te blijven kijken naar digita-

le toepassingen die data, energie en grondstof-

fen kosten. Maar laten we juist een voorbeeld 

nemen aan de digitale sector die een voorloper 

en een lichtend voorbeeld is hoe economie en 

duurzaamheid goed samen kunnen gaan, ze-

ker gelet op de toekomst.

Om meer bewustzijn te creëren over deze 

kwestie, organiseert DDA op 8 oktober haar 

vierde editie van de Green Data Center Confe-

rence (voorheen Datacenter Restwarmte & In-

novatie Congres). Vanwege covid-19 zal het 

event een interactieve online vorm aannemen. 

Het event bestaat uit een driedelige videore-

portage, een keynote presentatie door D66-Ka-

merlid Matthijs Sienot, en een paneldiscussie 

die dieper zal ingaan op de videoreportage. 

Onderwerpen die aan bod komen: Innovatie op 

het gebied van energievoorziening, de ver-

duurzaming van datacenters en het inzetten 

van datacenter restwarmte voor de gebouwde 

omgeving. Kijk voor het volledige programma 

op www.greendatacenters.nl.

Met vriendelijke groeten,

Stijn Grove

Dutch Data Center Association

LANCERING DATA CENTER COLLEGE
Op 18 augustus vond de Kick-Off plaats van Data Center College in 

het nieuwe kantoor van DDA te Amsterdam. Hier leerden 

Defensiemedewerkers over de datacenter-wereld via presentaties, 

een VR datacenter tour en diverse speeddates. De Kick-Off markeert 

het begin van een duurzame samenwerking met Defensie om 

uitstromende medewerkers te koppelen aan werkgevers uit de 

branche. De kandidaten krijgen een verkorte duale opleiding tot 

Data Center Professional en ronden de opleiding af met een DDA-

branchecertificaat. Het gehele traject wordt bekostigd door 

Defensie. Meedoen als werkgever? Kijk voor meer informatie op 

www.datacentercollege.com. 

 n

 n
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OPENING KANTOOR EN 
EVENT-LOCATIE AMSTERDAM
DDA is verhuisd! Naar het voormalige Honeywell-gebouw in Amsterdam-Zuidoost. Hier 

wordt een tech hub ontwikkeld voor startups, scale-ups en andere organisaties die 

zich met innovaties bezighouden. Als DDA zijn we uitgenodigd mee te werken aan de 

ontwikkeling van deze hub. Na een feestelijke, kleinschalige opening op 3 september, 

stellen wij diverse werkplekken en ruimtes beschikbaar voor deelnemers, partners en 

externen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.dutchdatacenters.

nl/startwell. 

PILOTPROJECT VOOR 
WATERSTOFINNOVATIE
Waterstof kan voor innovaties zorgen in de 

datacenter industrie. Uitgaande van een goed 

werkende infrastructuur voor distributie van 

waterstof, zouden datacenters door middel 

van waterstof technologie hun eigen 

elektriciteit kunnen opwekken en zo 

zelfvoorzienend worden. Hiermee wordt het 

elektriciteitsnet significant ontlast, en 

daarmee de betrouwbaarheid vergroot. RVO 

zoekt pilot projecten om te subsidiëren. Kijk 

op de website van RVO voor meer informatie. 

De uiterste datum om een idee in te sturen is 

22 september.

AGENDA

DDA PUBLICATIES

•  8 OKTOBER –
   GREEN DATA CENTER CONFERENCE 2020
•  13 OKTOBER –
  NATIONALE DATACENTER DAG 2020

Een volledig overzicht van onze events vindt u 

op www.dutchdatacenters.nl/agenda.

• DATA CENTER GIDS 2020
• COMMISSIONING RAPPORT

Een volledig overzicht van onze publicaties vindt 

u op www.dutchdatacenters.nl/publicaties.

 n
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Vere-nigde Staten kregen deelnemers die zich 

voor 31 juli registreerden een ‘early bird’ kor-

ting.

NEXT GENERATION DATACENTERS EN 
FLEXWERKPLEKKEN
De BICSI Fall Conference & Exhibition 2020 

staat technisch gezien in het teken van de 

ontwikkelingen en nieuwe oplossingen voor 

volgende generatie datacenters en computer-

ruimtes. Verder wordt er ingegaan op de vraag 

of 5G op termijn WiFi gaat vervangen en het 

installeren van AV-systemen in locaties voor 

flexwerkplekken. In de slipstream van de eer-

ste COVID-19 golf aan thuiswerken, worden er 

momenteel flexwerkplekken ingericht voor 

mensen die voortaan enkele dagen dichtbij 

hun woonlocatie willen werken in plaats van 

in Nederland naar de Randstad reizen. Een lo-

kaal voorbeeld daarvan is de Panduit-skybox 

in het PSV-stadion in Eindhoven, die normaal 

gesproken door de week niet wordt gebruikt. 

Het merendeel van BICSI’s opleidingsprogram-

ma en examens voor de certificeringen wor-

den ondertussen ook volledig online verzorgd, 

dus is er volop gelegenheid om uw kennis ac-

tueel te houden. Meer informatie over de Eu-

ropese-activiteiten is te vinden onder het 

Mainland Europe gedeelte na de menukeuze 

‘Membership & Global Community’ op de 

website. Daar staan tevens de contactgege-

vens van de Benelux Country Chair vermeld. n

Natuurlijk jammer voor alle leden die zich jaar-

lijks verheugen op een aantal dagen vertier in 

Las Vegas, maar anderzijds veel efficiënter qua 

tijdsbesteding en overbodige hotelovernach-

tingen. De BICSI Fall Conference & Exhibition 

2020 wordt van 27 september tot 1 oktober 

als online event op het vFairs platform geor-

ganiseerd, dat te bezoeken is vanaf een 

desktop computer, laptop en mobiele appara-

ten. Via enkele muisklikken is zowel de traditi-

onele expositie van nieuwe producten en ser-

vices te bekijken als deel te nemen aan een 

groot aantal pre-sentaties over technische 

ontwikkelingen op het gebied van ICT-infra-

structuren.

NIEUWE NORMAAL
De openingskeynote van BICSI’s Fall Conferen-

ce & Exhibition 2020 heeft als titel: ‘Being hu-

man in the age of digital transformation’. Van-

zelfsprekend staat er ook een aantal 

presentaties op het programma over de in-

vloed van COVID-19 op het ontwerpen en aan-

leggen van communicatie-infrastructuren. Zo 

wordt er onder andere ingegaan op het ‘nieu-

we normaal’ met betrekking tot de veiligheid 

en beveiliging van elektronica en hoe 

over-heidsbeleid het werk van de ICT-professi-

onal aan het beïnvloeden is. Het volledige 

eventprogramma en de mogelijkheid om toe-

gangskaarten te kopen zijn uiteraard te vinden 

op www.bicsi.org. Zoals gebruikelijk in de 

Net als andere evenementorganisatoren heeft BICSI besloten de traditionele najaarsconferentie 

volledig in een virtuele omgeving te organiseren. Dit kan technisch gezien al enkele jaren en als 

vereniging voor en door professionals op het gebied van communicatie-infrastructuren gaat BICSI de 

virtuele presentatiemogelijkheden dit najaar volop benutten. Hieronder leest u welke thema’s eind 

september aan bod komen. 

BICSI ORGANISEERT VIRTUELE 
NAJAARCONFERENTIE 



info@dc-people.nl  |  020 - 820 30 18

Talent center 
voor datacenters
DC People creëert de connectie tussen de beste professionals en 
toonaangevende datacenters en technologiebedrijven. Wij leveren 
flexibel inzetbare medewerkers en hebben een uitgebreid netwerk 
van specialisten.

Wij kennen de mensen die jij zoekt!
Kijk op dc-people.nl 



You need to scale your data center operations quickly 
and globally. ABB delivers solutions that meet your 
project time lines, enable reliable, efficient and 
intelligent power from grid to chip and integrate digital 
capabilities that make optimization simpler.

To learn more about ABB’s complete electrification and 
digital solutions for data centers, visit: 
www.abb.com/datacenters

— 
Powering the connected world
Solutions for smart, safe and 
sustainable data centers

— 
Smart data 
needs smart 
power
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