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De meest betrouwbare UPS garandeert
maximale efficiëntie zonder enige concessies
MegaFlex DPA – de beste stroombeveiliging

ABB MegaFlex DPA™ opent de deuren naar maximale uptime, optimale energie-efficiëntie, een
kleinere footprint én gegarandeerde veiligheid. De UPS in de vermogensrange 1.000 - 1.500 kW
is het resultaat van uitgebreide R&D waarmee beveiliging van hoge vermogens op een nieuw
niveau is gebracht. Zo biedt het modulaire dubbele conversie online UPS-systeem in VFI-mode
een efficiëntie van maar liefst 97,4%. En met een compleet portfolio met schaalbare vermogens
van 250 kW - 1.500 kW of 1.250 kW N+1 én optimale ondersteuning kunt u er gerust van uitgaan
dat u over het beste beschikt. Wilt u een innovatieve oplossing? Kies dan voor een bewezen
partner voor al uw vermogensbehoeften. Kies ABB MegaFlex DPA UPS. Meer informatie vindt
u via 0800-9103 of op abb.com/datacenters

w

DCW DECEMBER
REDACTIONEEL

JAARGANG 13, DECEMBER 2020, NR. 7
COLOFON
DatacenterWorks is hét vakblad over de
technische infrastructuur van datacenters.
DatacenterWorks publiceert dagelijks
content op de website, verschijnt wekelijks
met een nieuwsbrief en verschijnt
periodiek met een magazine.
UITGEVER
Joost Heessels, joost@districomm.nl
Eric Luteijn, eric@districomm.nl
ASSOCIATE EDITOR
Robbert Hoeffnagel
+31 (0)6 51 28 20 40
redactie@datacenterworks.nl

ROBBERT HOEFFNAGEL
HOOFDREDACTEUR
DATACENTERWORKS

DE MENSELIJKE
MAAT

COMMUNICATIE EN MEDIA-ADVIES
Jos Raaphorst
+31 (0)6 34 73 54 24
jos@datacenterworks.nl
VORMGEVING
Content Innovators, Den Haag
ABONNEMENTEN
abonnementen@vakbladen.com
+31 (0)88 22 666 80

Onlangs mocht ik een paneldiscussie leiden

is? Trekken jullie het thuis nu we nauwelijks

over

kunnen sporten of naar vrienden of familie

de

impact

van

COVID-19

op

de

datacenterindustrie. Dat gebeurde tijdens het

kunnen?

virtuele IT Infra 2020-event. Het was een
gesprek met een aantal vakgenoten dat goed

Er is veel aandacht voor elkaars thuissituatie.

DRUK
Veldhuis Media B.V., Raalte

liet zien dat de datacenterindustrie (veel) meer

Van ‘neem alle tijd die nodig is om voor een

is dan een branche waar we enkel en alleen

ziek familielid te zorgen’ tot ‘we willen heel

EEN UITGAVE VAN
Districomm BV
Kerkenbos 1015L
6546 BB Nijmegen
www.datacenterworks.nl

aan de hand van harde technologie proberen

graag dat je thuis over een goede werkplek

geld te verdienen.

beschikt’. Met alle investeringen van dien in
stoelen, bureaus, apparatuur en noem maar

Natuurlijk is het business model voor deze sec-

op.

tor erg belangrijk. Er wordt veel geld geïnves-

Datacenterworks werkt samen met kennispartners als
BICSI, DDA, Fiber Carrier Association, Green IT
Amsterdam en IT Infra.

teerd en dus is het logisch dat we strak op de

Gelukkig bleek van de panelleden niemand

bal zitten als het om kosten en omzetten gaat.

zelf niet direct door de Corona-crisis getroffen

Maar we zijn geen robots. We werken allemaal

te zijn. Maar sommige van hun collega’s wel.

Kopij kan worden ingezonden in overleg met de
redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet
noodzakelijk de mening van de redactie. De redactie
noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid
voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden
mededelingen, advertenties en de juistheid van
genoemde data en prijzen. Foto-kopie en overname
van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze
dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie en onder vermelding
van: ‘overgenomen uit DatacenterWorks’, met
vermelding van de jaargang en het nummer.

dagelijks samen met collega’s, met klanten,

Dat die daardoor plotsklaps uitvielen en niet

met toeleveranciers. Die leveren apparatuur of

beschikbaar waren, werd (en wordt) totaal

diensten. Of nemen die juist van ons af. Maar

niet als een probleem of als vervelend erva-

als dat enkel en alleen als een rationele manier

ren. We zitten met z’n allen in een heel verve-

van werken klinkt, dan klopt die indruk toch

lend schuitje en dus slaan we ons er samen

niet. Het was erg mooi om tijdens de paneldis-

doorheen. Ook als dat betekent dat we van-

cussie te horen hoezeer we toch eerst en voor-

daag of deze week zelf wat uurtjes extra

al mensen zijn. Juist nu we elkaar veel minder

moeten maken zodat een collega even tijd

zien dan voorheen is het uitermate belangrijk

voor zijn of haar gezin kan vrijmaken.

Abonnementen kunnen iedere maand ingaan en
worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen,
uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk twee maanden
voor het einde van de abonnementsperiode in ons
bezit te zijn.

dat we de menselijke maat niet uit het oog
verliezen.

Naast alle technologie waarover we het in
DatacenterWorks altijd zo graag hebben, is

Ik vond het heel goed en inspirerend om te ho-

die menselijke maat van ongelooflijk groot

ren hoe de panelleden meerdere malen aanga-

belang. Natuurlijk kent het product of de op-

ven hoezeer zij zich richten op hun collega’s -

lossing van aanbieder A net even wat voor-

juist ook als mens. Regelmatig een videocall

delen die fabrikant B niet heeft. Maar B heeft

inplannen waarin het even niet gaat over pro-

ook weer zo zijn pluspunten. Uiteindelijk zijn
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de technische verschillen nooit zo heel erg
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DUTCH DATACENTER
INDEX: HOOP GLOORT

In november neemt de activiteit binnen datacenters nog altijd toe.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen

We zien in de DDI wel wat kleine lichtpuntjes.

Ook voor de komende maanden blijven data-

Pb7 Research en DatacenterWorks de activitei-

Hoewel de afgelopen drie maanden het inves-

centers positief en stijgt de DDI met een punt

ten binnen de Nederlandse datacenters kort

teringsniveau rond de 50 blijft hangen, blijven

tot 54. De positieve signalen worden groten-

en krachtig in beeld. We meten iedere maand

we een groei zien in het aantal vierkante me-

deels geneutraliseerd door de zorgen over de

of de activiteit de afgelopen drie maanden is

ters en gebruikt vermogen. We zien zelfs een

economie e de onzekerheid over wat we deze

toegenomen dan wel is afgenomen en wat de

kleine versnelling van 1 punt. De verschuivin-

winter kunnen verwachten. Het “positieve” ef-

verwachtingen zijn voor de komende drie en

gen kunnen we volledig op het conto van mul-

fect van Covid-19 op de datacenter-activiteit

twaalf maanden. Het theoretische minimum

ti-tenant datacenters schrijven. Binnen single

maakt bovendien steeds minder indruk. Hoe-

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

tenant datacenters zijn de cijfers namelijk sta-

wel veel analisten wijzen op de versnelling

zover zitten de scores ruim boven de 50, het

biel. De vraag naar colocatie is daar wat ver-

van de digitale agenda bij veel organisaties,

punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in

traagd, maar de investeringen in eigen facili-

zien we in de praktijk dat de IT uitgaven krim-

evenwicht houden.

teiten blijven even goed achter. Alles bij elkaar

pen en de budgetten voor komend jaar onder

klimt de DDI met 1 punt voor wat betreft de

druk staan. Hoewel dat kansen biedt voor aan-

driemaandelijkse terugblik.

bieders van colocatie, leidt dat ook tot een
langzamere besluitvorming. Het aantal vierkante meters bij single tenant datacenters
neemt daardoor ook in de komende drie
maanden relatief weinig af.
In de twaalfmaandelijkse vooruitblik zien we
het meest duidelijke positieve effect van het
goede Corona-nieuws. Datacenter-beslissers
zijn iets positiever over de groei van vierkante
meters en vermogen. Maar ze zijn vooral een
stuk positiever over de investeringen. Na enkele maanden rond de 50 te schommelen,
stijgt de index voor investeringen in november
met 4 punten naar 54. En dat is goed nieuws
voor iedereen in de keten. De groei komt zoals gebruikelijk volledig uit de multi-tenant datacenter markt. Single tenant datacenters ver-

Dutch Datacenter Index
november 2020

wachten nog altijd eerder krimp dan groei.
n
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VISIE OP 2021:

DATACENTER MONITORING
WORDT STEEDS BELANGRIJKER
Het monitoren van het datacenter wordt steeds belangrijker. Daarom vroeg DatacenterWorks
aan de vooravond van 2021 Martin Matse van ATS Global (voorheen Perf-iT) en een van de
belangrijkste Nederlandse spelers op het gebied van datacenter monitoring naar zijn visie op het
komende jaar. Waar zal de aandacht volgend jaar in zijn ogen vooral op gericht zijn?

“Jaarlijks doen onderzoekbureaus als Gartner en Uptime Institute on-

CAPACITEITSMANAGEMENT

derzoek naar de uitdagingen waar datacenters tegen aan lopen. Perf-

Laten we deze informatie in het achterhoofd eens kijken naar twee

iT gebruikt deze informatie tezamen met de vragen/wensen van onze

voorbeelden: capaciteitsmanagement en Digital Twin.

klanten om keuzes te maken voor de huidige en toekomstige ontwikkeling van ons DCIM product en daarmee onze technische voorsprong

“Het managen van capaciteit kan alleen op basis van betrouwbare of

te behouden”, vertelt Martin Matse van ATS-Global. Veel mensen ken-

integere data en die dus vrij is van menselijke fouten. Perf-iT heeft

nen hem als een van de oprichter van Perf-iT. Deze firma maakt sinds

meerdere controles ingebouwd in haar DCIM-software om menselijke

enige tijd onderdeel uit van ATS Global.

fouten te voorkomen. Ook kunnen we daarmee fouten ontdekken

In juli van dit jaar heeft Uptime Institute haar tiende wereldwijde on-

voordat zij een probleem opleveren.”

derzoek uitgevoerd, vertelt hij. Dit jaar hebben 1300 deelnemers gereageerd. Thema’s die genoemd worden die mogelijk invloed hebben

In figuur 1 is een voorbeeld te zien van het bewaken van de maximale

op de ontwikkeling van DCIM zijn:

stroom bij een fail-over om een outage te voorkomen. De installatie

-	De verbetering van de PUE lijkt sinds 2013 af te vlakken, terwijl

functioneert nog naar behoren. Bij een fail-over overstijgt de stroom

energie-efficiëntieverbetering nog wel gewenst is. Als grootste

de 80%, maar gaat de zekering nog niet stuk. Het systeem zal nu dan

verbeterpunt wordt de IT zelf gezien. “Maar is dit zo?”, vraagt Mat-

ook melden dat de gestelde limiet wordt overschreden.

se zich af.
-	Rack-dichtheid neemt nog steeds toe. In 2020 was de gemiddelde

DIGITAL TWIN

rack-belasting 8,4 kW. Dit lijkt echter vooralsnog geen invloed te

Matse wijst ook op de mogelijkheden die zogeheten ‘digital twins’

hebben op power- en koelingsdistributie. Matse: “Dus klaarblijke-

bieden (zie figuur 2). “Stel, u wilt de white-space koeling optimalise-

lijk is er ongebruikte overcapaciteit.”

ren, maar weet niet zo goed hoe. Langzamerhand komen er een aan-

-	Het aantal outages neemt toe evenals de bijbehorende economi-

tal artificial intelligence (AI)-achtige technieken beschikbaar voor het

sche gevolg schade. “Een site als www.downtimedetector.com

optimaliseren van de koeling. De meeste van die technieken zijn geba-

laat zien dat er soms wel 50 outages per dag zijn. Datacenter ope-

seerd op machine learning en deep learning. “Het nadeel van deze

rators erkennen dat outages het gevolg zijn van menselijk hande-

technieken is dat zij eerst moeten leren en daarna alleen voorspellin-

len en dat ze voorkomen kunnen worden. Maar is het verhogen

gen kunnen doen binnen hetgeen ze al gezien hebben. Bij een mini-

van redundantie het antwoord hierop?”

male verandering begint de leercyclus volledig opnieuw.”

-	Het aantal medewerkers van datacenters neemt af. Hoe kan AI
(Artificial Intelligence) hierin ondersteunen?

DCW DECEMBER
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Figuur 1. In figuur 1 is een voorbeeld te zien van het
bewaken van de maximale stroom bij een fail-over om
een outage te voorkomen.

“Binnen Perf-iT maken wij gebruik van een techniek die ‘digital twin’

Een digital twin kan naast de standaard monitoring CFD’s (Computati-

wordt genoemd. Deze techniek is een combinatie van deep learning

onal Fluid Dynamics) ook CFD’s creëren aan de hand van what if-vra-

met kennis van alle van toepassing zijnde regels uit de fysica. Een di-

gen. Voorbeelden van dit soort vragen zijn:

gital twin kan dus voorspellen buiten hetgeen ‘hij' ooit gezien heeft en

-	Wat gebeurt er als er 20 extra racks gevuld worden met 5kW per

hoeft ook niet opnieuw te leren als omstandigheden wijzigen. Het
model blijft zich wel continu verbeteren.”

rack?
-	Wat gebeurt er als een specifieke CRAC uitvalt?
-	Of wat is de invloed van het openen of sluiten van een aantal
vloertegels?
De digital twin-techniek is gebaseerd op een patent van TNO waarvoor Perf-iT en haar partners het volledige gebruiksrecht hebben.

Figuur 2. Een Digital Twin kan naast de standaard monitoring CFD’s
ook CFD’s creëren aan de hand van “What-if” vragen.

■
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NIEUW DATACENTER IN AMSTERDAM VAN START

CYXTERA RICHT ZICH OP
ENTERPRISES, MKB EN
SERVICE PROVIDERS
Onlangs is het datacenter van Cyxtera in het Polanenpark, aan de westkant van Amsterdam, geopend.
Het is de eerste vestiging in Nederland van het bedrijf dat meer dan 60 datacenters verspreid over de
wereld heeft. Waarom Cyxtera voor deze regio koos en waarmee het zich onderscheidt van de rest
van de markt waren vragen die tijdens het interview met Channel Account Director Robbie Dudding,
Regional Sales Director Kathrin Bindig en Dylan Simon Alexander, Inside Sales Engineer, uitgebreid zijn
besproken.

Het is lastig een datacenter te bouwen in de regio Amsterdam. Grond
en stroom zijn schaars. Vorig jaar deed zich de gelegenheid voor op
het terrein van Cyrus One in het Polanenpark te bouwen. Omdat die
locatie al eerder was gereserveerd voor datacenters kon op die plek
worden gebouwd. Amsterdam is een belangrijke markt voor Cyxtera.
Dudding: “Amsterdam stond vanzelfsprekend op onze roadmap. De
markt en de infrastructuur is hier zeer interessant.”
Het Cyxtera datacenter is niet gebouwd om uitsluitend Amerikaanse
bedrijven een digitale aanwezigheid in Nederland te geven. Dudding
onderstreept dat de ruim 3500 klanten die Cyxtera wereldwijd bediend uit veel meer landen komen. “We verwachten dat door Brexit
klanten die nu in onze vijf Britse datacenters zitten een deel van de
business moeten overhevelen naar de EU. Voor hen is het goed nieuws
dat ze Cyxtera kwaliteit en aanbod nu ook in Nederland kunnen afnemen. Daarnaast zijn we natuurlijk in Nederland om Nederlandse klanten te bedienen.”
Dudding vult met aan: “Wat onze datacenters onderscheidt is dat we
HYBRIDE CLOUD HUB

vanuit carrier neutrale omgevingen colocatie en on demand infra aan-

Kiezen voor een datacenter en de IT-infrastructuur inzetten is in de

bieden, met steeds meer focus op bare metal en eerste klas connecti-

regel een tijdrovend proces. Tegenwoordig verwachten organisaties

viteit. Via partners als Megaport voorzien wij in de opritten naar de

veel kortere doorlooptijden. Simon Alexander: “Agility en snelheid zijn

grote public clouds.“ Het bedrijf positioneert zich als een hub voor de

bij alle klanten, van de enterprises tot de MSPs, tegenwoordig alles

hybride cloud. Eigen on-premise hardware kan worden vervangen

bepalend. Ze willen snel kunnen beginnen. Daar ligt de kracht van Cyx-

voor de hardware die Cyxtera aanbiedt in de Amsterdamse locatie en

tera, want bij ons is alles op dat snelle schakelen en leveren ingesteld.”

dat wordt gecombineerd met clouds tot ver in het buitenland.
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HARDWARE-AS-A-SERVICE

DOELEN VOOR HET EERSTE JAAR

Cyxtera biedt compute van HPE, Fujitsu, Nutanix aan en diensten van

Cyxtera Amsterdam is up-and-running. De eerste klanten zijn al opge-

onder andere Zadara. De hardware kan als on-demand dienst worden

tekend en maken inmiddels gebruik van het datacenter. Daarbij is het

afgenomen. Het cloud-model dus dat uiteraard ook voor de storage

een bijzonder jaar om te starten. De verwachtingen voor het volgend

specialist Zadara geldt. “De bereidheid zelf te investeren in hardware

jaar zijn positief. Een aantal nieuwe diensten kan nog voor het eind van

is bij alle klantgroepen aan het afnemen. De snelheid waarmee de

2020 worden aangekondigd. Cyxtera is ook een van de weinige par-

markt zich ontwikkelt is daarvoor een belangrijke reden”, zegt Dud-

tijen die de rekenkracht van NVIDIA DGX A100 Systems op een as-a-

ding.

Service in Nederland gaat aanbieden.

“Daarbij komt op dit moment ook nog eens de onzekerheid over Co-

Wat men nadrukkelijk ook zoekt is het contact met de Managed Ser-

vid-19. Wij verminderen die zorgen, omdat wij de benodigde capaciteit

vice Provider. Nederland is een echt MSP-land. De eerste contacten die

gewoon snel kunnen leveren. Compute power voor reguliere applica-

men heeft gelegd en de eerste kennismakingen zijn positief. Bindig en

ties en processen, maar ook bijzondere krachtige compute voor AI en

Simon Alexander verwachten dat dit segment onder de indruk is van

ML leveren we op as-a-Service basis, dus schaalbaar en flexibel. Met

het trackrecord van Cyxtera, de diensten en de programma’s. Want

Zadara hebben we ook een daar goed op aansluitende DRaaS-oplos-

claimen een marktplaats te hebben en een partnerprogramma kan

sing.”

iedereen. Het komt aan op de customer service en daar maakt Cyxtera
het onderscheid.

■

EEN SERVICE
WAAR JE BLIJ
VAN WORDT?

OMDAT HET JE GELD EN TIJD BESPAART

Met labeling as a service in samenwerking met Brady, labelen en registreren we
al jouw bekabeling met zorg en liefde. Je bespaart direct in de aanschaf van een
printer en de opleiding van personeel. En dat geldt niet alleen voor hyperscalers.
Nieuwsgierig? mulder-hardenberg.com/nl/verliefd

LABELING (AS A SERVICE)
MH_2020_advertentie.indd 2

21/10/2020 11:16
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WHITEPAPER PANDUIT BENADRUKT ROL VAN POE

POWER OVER ETHERNET
BIEDT VOLOP KANSEN
In steeds meer gebouwen - van intelligente kantoren tot serverruimtes en datacenters - speelt
Power over Ethernet (PoE) een belangrijke rol. Logisch, want met de almaar verder oprukkende
digitalisering biedt PoE interessante kansen om de enorme aantallen apparaten met elkaar
te verbinden en tegelijkertijd het energieverbruik te v Erlangen, stelt Panduit in een nieuwe
whitepaper getiteld ‘Fysieke netwerkinfrastructuur voor intelligente gebouwen van de 21e eeuw’.

De belangrijkste fasen in de levenscyclus van gebouwen zijn de plan-

gere regelgeving moet voldoen, waarvoor ze op standaarden geba-

ning, de bouw en de exploitatie. In al deze fasen vindt momenteel een

seerde technologieën en hulpmiddelen gebruiken om de veiligheid en

technische revolutie plaats, waardoor gebouwen steeds meer een di-

duurzaamheid binnen te waarborgen.

gitale omgeving worden. In de totale waardeketen van investering,
architectuur, ontwerp, bouw en exploitatie van onroerend goed is be-

Bij het ontwerp van gebouwen gaat het zowel om de interoperabiliteit

kend dat een digitale infrastructuur moet worden benut om de duur-

tussen alle betrokken partijen, als het interoperabel maken van het

zaamheid te verbeteren. Dat is nodig om intelligente onderling ver-

gebouw zelf. Apparaten hebben een combinatie van hoge of lage

bonden gebouwen te realiseren, waaraan mensen, bedrijven en

prestaties en grote of kleine datavolumes. Ontwerpers daarvan zijn

gemeenschappen momenteel behoefte hebben. Dat geldt voor ieder

zich er nu al van bewust dat het merendeel van de energievraag moet

type gebouw: technische faciliteit, serverruimte, kantoor en datacen-

worden geleverd via de (kabel)infrastructuur. Alleen dan is namelijk

ter.

de verwachting over een duurzame werking van alle gebruikte apparaten in te vullen. Dat wil zeggen: stroomvoorziening via een hoog-

Ethernet en vooral de Power over Ethernet (PoE)-infrastructuur die da-

waardige en robuuste PoE-bekabelingsinfrastructuur.

tacommunicatie en de stroomvoorziening via één kabel combineert,
wordt hierbij een dominante technologie. Op infrastructuurniveau kan

INTEGRATIE VAN TECHNOLOGIE

PoE namelijk zorgen voor snelle connectiviteit voor datacommunicatie

Met de verdere ontwikkeling en interoperabiliteit tussen BIM-model-

en zorgt voor energievoorziening.

len wordt de integratie van technologie tijdens de bouw en de gebouwexploitatie steeds belangrijker. Uiteindelijk is het de bedoeling om

MEER STROOM EN MEER DATA

de interoperabiliteit te waarborgen tussen BIM, BMS, IT, IoT en bouw-

De bouwsector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het moder-

projecten. Voor de integratie van apparaten in gebouwen is een beka-

niseren van de processen om dubbel werk, fouten en verspilling van

belingsinfrastructuur nodig die de recente communicatie-, stroom- en

middelen te voorkomen. De drijfveer hierachter is zowel economisch

warmtenormen ondersteunt, zonder dat de complexiteit en kosten

als ecologisch. Kapitaalrendement en zo efficiënt mogelijk vastgoed-

van het netwerk toenemen. Dat pleit voor de introductie van PoE voor

beheer zijn van cruciaal belang. Dit heeft geleid tot de introductie van

het integreren van alle datacommunicatie en stroombehoeften als

Bouw Informatie Modellen (BIM) en Building Management Systemen

standaard voor zowel nieuwbouw als renovatie.

(BMS), die tegenwoordig voor iedereen in de bouw beschikbaar zijn.
POE EN OPERATIONEEL BEHEER
Andere overwegingen zijn strengere normen en compliancy-eisen. Bij

Vroeger was het voor architecten en ingenieurs door het gebrek aan

bedrijven in de sector is bekend dat de hele bouwindustrie aan stren-

een communicatie- infrastructuur voor toezicht op de bouw praktisch
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onmogelijk om te weten of een gebouw net zo effectief werd gebruikt

Foundation Classes’ gedefinieerd voor een open en onafhankelijke

als gepland. Zelfs voor gebouwexploitanten, vaak vastgoedbeheer-

specificatie van Bouw Informatie Modellen (BIM). Kijk voor meer in

ders, was dat moeilijk. Tegenwoordig levert het gebruik van allerlei

formatie op https://www.buildingsmart.org/

sensoren en monitoringsystemen tal van data op die goed te gebruiken zijn om oorzaken van bijvoorbeeld problemen te achterhalen.

POE IN HET GEBRUIK

Deze nieuwe sensoren worden onder andere benut om de exploitan-

Een PoE-netwerkinfrastructuur maakt grote veranderingen mogelijk in

ten op basis van gebruiks- en omgevingsrichtlijnen te informeren over

de interactie tussen gebouwen en hun gebruikers. Zo stelt de Britse

wat er allemaal in het gebouw gebeurt.

Royal Institution of Chartered Surveyors: ‘Door BIM te combineren met
het IoT (via sensoren geïntegreerd met alle delen van het gebouw)

Het doel om op termijn emissievrije gebouwen te creëren brengt nieu-

beginnen we met het creëren van een digitale tweeling van onze ge-

we uitdagingen met zich mee. Het toegenomen milieubewustzijn zal

bouwen. Daarmee is voor de eerste keer in de geschiedenis het ont-

waarschijnlijk tot nog strengere voorschriften leiden. Duurzaamheid is

werp en de planning van architecten en bouwers te vergelijken met

een onlosmaakbaar element van intelligente gebouwtechnieken en

het echte gebouw, om tijdig in te kunnen spelen op veranderende

heeft niet alleen betrekking op het energieverbruik maar op de milieu-

behoeften van de gebruikers’.

belasting in bredere zin. Daarom is het van cruciaal belang dat de communicatie-infrastructuur toekomstbestendig en waardevast is. Uit het

Vastgoedbeheerders bevestigen de mogelijke besparingen gerela-

KPMG-rapport ‘Emerging trends in infrastructure’ blijkt dat ook de

teerd naar de totale kosten per vierkante meter per jaar. Zij schatten

operationele duurzaamheid tot de belangrijke duurzaamheidsdoel-

de gemiddelde operationele kostenbesparingen van een digitaal ge-

stellingen behoort. Of bijvoorbeeld investeringen gericht zijn op het

bouw op het gebied van de energiekosten, huur en het menselijk ka-

optimaliseren van de prestaties en waarborgen van technische duur-

pitaal op 10% (gebaseerd op een bedrag aan onderhoudskosten van 3

zaamheid. Concreet betekent dit dat elke basistechnologie tevens

dollar per vierkante voet per jaar (een vierkante voet is 0,093 vier-

moet worden beoordeeld op de levensduur en mogelijke veroudering.

kante meter), een huur van 30 dollar en personeelskosten van 300
dollar, bedragen de besparingsmogelijkheden respectievelijk 0,30 dol-

Als toekomstgerichte technologie met een lage milieubelasting houdt

lar, 3 dollar en 30 dollar per vierkante voet.

het gebruik van PoE over koperbekabeling als basis voor de communicatie-infrastructuur rekening met al deze aspecten. buildingSMART is

[TK]VOORDELEN VAN POE-INFRASTRUCTUREN

een internationale organisatie die als doel heeft het uitwisselen van

Door nieuwe milieu- en duurzaamheidsnormen worden eigenaren en

informatie tussen softwaretoepassingen in de bouwsector te bevor-

exploitanten gestimuleerd om hun gebouwen en de daarin aanwezige

deren en te verbeteren. Daarvoor hebben zij onder andere ‘Industry

faciliteiten als serverruimtes en technische ruimtes te digitaliseren.
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Daarbij moeten we echter ook kritisch kijken naar de kosten voor het
opzetten en beheren van de daarvoor benodigde digitale infrastructuur. Met de verdere ontwikkeling van de PoE-normen ontstaat de
mogelijkheid om één geïntegreerd stroom- en datacommunicatienetwerk te gebruiken voor steeds meer apparaten - zelfs als deze intensief worden gebruikt.
Zo’n geïntegreerd netwerk vereenvoudigt het installeren van apparatuur en toepassingen, is makkelijker te onderhouden en verbetert zowel de prestaties als de interoperabiliteit tussen verschillende gebouwonderdelen. PoE is een eenvoudige oplossing om alle benodigde
digitale apparaten voor gebouwbeheer over hetzelfde netwerk te gebruiken.
Factoren die de kosten en gebruiksmogelijkheden van een bekabelingsinfrastructuur beïnvloeden zijn de ontwerpeisen, locaties, afstanden, verbindingen en de kabels. Deze bepalen zowel de prestaties als
de operationele kosten van digitale gebouwen.

COMMUNICATIE- EN ENERGIESTANDAARDEN
Power over Ethernet-standaarden worden continu verder ontwikkeld.

Nieuwe topologieën voor de netwerkinfrastructuur van digitale ge-

De nieuwste IEEE-normen met de aanduiding PoE++ zijn IEEE 802.3bt

bouwen maken directe verbindingen tussen de computerruimte en

TYPE 3 en IEEE 802.3bt TYPE 4. Laten we even een aantal punten langs

netwerkapparatuur mogelijk. Daardoor kunnen switches zowel de

lopen:

data- als stroomvoorziening regelen. Een regelmatig voorkomende
uitdaging in computerruimten en datacenters zijn overvolle kabeltra-

-	
IEEE 802.3bt TYPE 3 is ontwikkeld om 600mA aan stroom te leveren

cés. Omdat er meer aansluitingen en dus ook kabels worden aange-

over de 4 kabelparen. Dat levert een vermogen van 60W op bij de

legd, wordt de toegankelijkheid ervan moeilijker door een hogere

bronapparatuur en 51W bij de aansluitingen, waardoor 10GBASE-T-

poort- en kabeldichtheid. Oplossingen zoals kleinere kabeldiameters,

toepassingen mogelijk zijn.

schuine aansluitingen en compact patchen bieden daarbij voordelen.
Dit soort innovatieve oplossingen helpen een deel van de ruimte die

-	IEEE 802.3bt TYPE 4 ondersteunt een stroomsterkte van 960 mA

normaal gesproken gebruikt wordt voor kabelgeleiding vrij te maken

over 4 getwiste kabelparen. Dat levert een vermogen van respec-

voor actieve netwerkapparatuur. De categorie 6A-kabel van Panduit

tievelijk 99W bij de bron en 71W bij de apparatuur op, eveneens

met MaTriX-technologie bevat daarom een speciale tape die de ther-

voor toepassingen met een 10GBASE-T snelheid.

mische eigenschappen optimaliseert. Daardoor verwerkt deze kabel
extra warmte die PoE in de kabel veroorzaakt beter en kan een bij-

-

TSB-184A voor Power over Ethernet met als titel ‘Guidelines for

drage geleverd worden aan het terugdringen van het aantal kabels in

Supporting Power Delivery Over Balanced Twisted-Pair Cabling’ is

de goten.

een technisch servicebulletin van de TIA-organisatie.
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-

TSB-184A adviseert voor het correct functioneren van PoE-toepas-

-	
Warmte - net zoals toenemende warmte de prestaties van kabels

singen een maximum van 15° C temperatuurverschil tussen de

kan beïnvloeden, heeft een test naar deze temperatuursinvloed

omgeving en middelste kabel in een bundel. Panduit-kabels zijn zo

aangetoond dat ook aansluitingen daarvoor gevoelig zijn. Als reac-

ontworpen dat ze op een efficiënte wijze PoE, PoE+ of PoE++

tie daarop zijn alle Panduit-connectoren ontworpen voor tempera-

stroom kunnen leveren.

turen tot 65° C, waarmee ze de enige zijn in deze klasse.

■

-	
Connectiviteit - bij het gebruik van PoE beïnvloeden twee verschillende gebeurtenissen de RJ45-aansluitingen, namelijk warmte en
een vlamboog. Panduit vermindert deze beide negatieve effecten
in elke aansluiting.
-

MEER WETEN OVER POWER OVER ETHERNET?
Panduit heeft een zeer lezenswaardige whitepaper geschreven

Vlamboog - in een PoE-verbinding kan een vlamboog ontstaan tussen de aderparen bij het loskoppelen van een aansluiting. Dat leidt
na verloop van tijd tot koolstofvorming op contacten. Panduit-connectoren zijn zodanig ontworpen dat een eventuele vlamboog
wordt voorkomen en contacten niet nadelig beïnvloedt. Tevens
zorgt de normale 100g kracht waarmee verbindingen totstandkomen voor voldoende wrijving om koolstofvorming van de contacten te verwijderen.

over de ontwikkelingen rond Power over Ethernet getiteld:

‘Fysieke netwerkinfrastructuur voor intelligente gebouwen van de
21e eeuw; Levering van strooien en data voor intelligente digitale
gebouwen’.
U kunt de whitepaper hier downloaden https://connectedinfrastructures.info/nl/

WAAROM
YELLOW DUCT
KABELGOTEN
TOP ZIJN ?
ZE BESPAREN JE TIJD ÉN GELD

De gele kabelgoten van Warren & Brown zijn snel te installeren en goed te
combineren met andere systemen. Bovendien zijn ze Low Smoke en Zero Halogen.
Logisch dat de duimen van elke expert omhoog gaan bij Yellow Duct. Nieuwsgierig?

mulder-hardenberg.com/nl/top

CABLE
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ONLINE KENNISOVERDRACHT IN DE DATACENTERINDUSTRIE

OOK ONLINE WAS IT INFRA
Op 10, 11 en 12 november vond het IT Infra-event plaats. Net als veel andere FHI-events
werd het IT Infra-event dit jaar georganiseerd in de vorm van een online kennisweek. Experts
vertelden drie dagen lang over de laatste ontwikkelingen en technologie in de datacentermarkt.
Dat leverde de 450 toeschouwers ook dit jaar weer veel nuttige informatie op.

Tijdens het IT Infra-event kwamen diverse
ketens vanuit de data-industrie samen om
via het platform Webinargeek kennis met elkaar te delen. In drie dagen werden bezoekers door technische en interactieve webinars van de exposanten, keynote sprekers
en door middel van een paneldiscussie bijgepraat over actuele thema’s.
LEZINGEN EN PANELDISCUSSIE
Het programma bestond uit 13 lezingen verdeeld over drie dagen waarbij de exposanten
middels een technisch webinar de bezoekers
informeerden over hun ervaringen en kennis
uit eigen vakgebied. Daarnaast werd het pro-

hun presentatie over hoe prefab en modu-

supraharmonische verstoringen, de vermo-

gramma aangevuld met twee plenaire lezin-

laire groeiscenario’s datacenters kunnen hel-

gensfactor, modulaire systemen en diverse

gen en een paneldiscussie over de impact

pen om snel extra capaciteit toe te voegen.

mogelijkheden voor energieopslag middels
loodzuur- en lithium batterijen.

van Covid-19 op de data-industrie.
In de presentatie van Ross Peringuey en
Op dinsdag 10 november vertelde Niek van

Mandy Ho van Delta Electronics werd uitge-

PLENAIRE DISCUSSIE

der Pas van Legrand tijdens zijn lezing over

breid besproken hoe problemen met Power

De dag werd afgesloten met de plenaire pre-

de pragmatische aanpak voor het beveiligen

Quality in een datacenter voorkomen of op-

sentatie van Willy Leuvering, namens ISA EU-

van IT-infrastructuren. Bart Nieuwenhuis en

gelost kunnen worden. Naast de veel voor-

ROPE. Hij meer over de norm ISA/IEC 62443

Ronald van Veen van Vertiv vertelden tijdens

komende problemen stonden zij ook stil bij

en de specifieke problemen die aan de Ope-
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ZEER SUCCESVOL

rational Technology (OT)-zijde spelen. ISA
ontwikkelt al jarenlang standaarden. Ook
certificeert de organisatie industrieprofessionals en verstrekt het opleidingen en onderwijs. Cyber security speelt daarbij een steeds
belangrijkere rol, waarbij de ISA/IEC 62443norm steeds meer op de voorgrond komt te
staan. Leuvering stelde dat een goede beveiliging inmiddels letterlijk van levensbelang is:
“Wat je vooral in de gaten moet houden is
dat cyberdreigingen heel reëel zijn”, zegt
Leuvering. “Er vallen inmiddels doden door
cyberaanvallen.
Op woensdag 11 november legden Edgar Ho-

als het gaat om uptime elektriciteit. Een be-

gaven tijdens hun presentatie antwoord op

genbirk en Rob Verduin van DE WIT datacen-

langrijke rol hierin speelt efficiëntie. Door het

de vragen: Welke uitdagingen zijn er met be-

terkoeling BV de kijkers uit hoe je aan de

hoge stroomverbruik leidt iedere efficiëntie-

trekking tot de opbouw en het beheer van

hand van de O’s meer inzicht krijgt in de pa-

verbetering immers al snel tot forse kosten-

technische systemen? Welke toegevoegde

rameters en mogelijkheden voor energieop-

besparingen. Patrick Bast van ABB vertelde

waarde biedt een merkonafhankelijk Data-

timalisatie van uw koelinstallatie.

tijdens zijn presentatie hoe de hoogste ze-

center Management Systeem? Hoe ziet dat er

kerheid behouden kan worden bij uptime

in de praktijk uit? En wat kunnen we leren

elektriciteit.

van een aantal goede praktijkvoorbeelden?

Door de snelle groei van datacenters en daar-

Tenslotte kwam ook, vrijwel onvermijdelijk in

mee hun toenemende vermogensverbruik
vereisen datacenters de hoogste zekerheid

Frank Bakker en John Kruythof van Beveco

deze tijd, de coronapandemie ter sprake. In
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een paneldiscussie werd besproken wat de
impact van COVID-19 is op de datacenterindustrie. Joris te Lintelo van maincubes, Rob
Stevens van Interconnect, Jarno Bloem van
NorthC Datacenters en Steve Ramdharie van
Dataplace spraken hierover in een paneldiscussie die geleid werd door Robbert Hoeffnagel (hoofdredacteur van DatacenterWorks)
als moderator.
BESCHIKBAARHEID VERGROTEN
Arjan Pit van Fortop legde op de derde dag
van het IT Infra-event uit hoe je op praktische

wijze in de praktijk invulling kan geven om

nectoren binnen de datacenteromgeving het

de koeling van de IT apparatuur in deze racks.

beschikbaarheid te vergroten, energie- en

beste kan inspecteren en reinigen en toonde

Bilal Sarfraz van ABB, ging tijdens zijn lezing

beheerskosten te minimaliseren en de gevol-

dit ook live tijdens zijn presentatie.

in op predictive maintenance, een sterk op-

gen van storingen te minimaliseren.

komende manier van onderhoud die op basis
Marcel Pol interviewde zijn collega’s Andre

van sensing en analytics een geoptimaliseerd

Barend van de Lagemaat van CommScope

Hiddink en Elbert Raben van Rittal over de

moment voor onderhoudswerkzaamheden

vertelde hoe je de meest voorkomende con-

impact van data security op serverracks en

kiest. Kortom, zoals Sarfraz het noemde: on-

SPOINSIOREN
Het IT Infra-event werd dit jaar tevens
mede mogelijk gemaakt door AP
Nederland, KSB, Bender Benelux, GNB
en de mediapartners DatacenterWorks
en CloudWorks.
Wilt u op de hoogte blijven van het IT
Infra event en andere FHI Industriele
Elektronica events? Houdt dan de
FHI Industriële Elektronica website in
de gaten. Of schrijf u in voor de FHI
Industriële Elektronica nieuwsbrief.
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derhoudsmanagement buiten het boekje die
datacenters een flinke kostenreductie kan
opleveren.
Er was ook aandacht voor het thema duurzaamheid. Zo bespraken Roel van de Pas van
Nedstack en Max Aerts van DENS de mogelijkheden van schone brandstofcellen. Want
waterstof, naast andere groene energiebronnen, biedt nieuwe mogelijkheden voor verdere vergroening van datacenters.

■

OPLOSSINGEN
WAAR JE ÉCHT
BLIJ VAN WORDT?

THE EXPERT APPROACH

Ontdek nu de oplossingen en service voor je datacenter waar je écht blij van
wordt. Van een snelle levering tot de perfecte installatie. Wij ﬁxen het voor je.
Hierbij gaan onze experts heel ver om jou extra blij te maken. Nieuwsgierig?

mulder-hardenberg.com/nl/blij

FIBER OPTICS

CABLE MANAGEMENT
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WILLEM NIEUWHUIZEN VAN FRANKLIN GRID SOLUTIONS:

‘MONITORING VAN
BATTERIJEN STEEDS
BELANGRIJKER VOOR
DATACENTERS’
Er gebeurt momenteel heel veel op het gebied van datacenter monitoring, meent Willem
Nieuwhuizen van Franklin Grid Solutions. “De pandemie trekt een forse wissel op onze digitale
infrastructuur. Logisch dat de aandacht voor de power-infrastructuur sterk is toegenomen. Een
oplossing die daarbij echter soms over het hoofd wordt gezien, is het ‘battery management system’,
vertelt hij. “Batterijen spelen een cruciale rol in een noodstroomvoorziening. Bij de keuze van een
batterijmanagementsysteem moeten daarom een aantal cruciale vragen worden beantwoord.
Heb ik het eigenlijk wel nodig? En zo ja, welke leverancier kan ik dan het beste kiezen? Wat zijn de
voordelen? Wat zijn de kosten? Wat is de total cost of ownership en de return on investment?”

Dat zijn zeker niet de enige aspecten waar

WIRELESS OPLOSSINGEN

Hierdoor kan men op eenvoudige en kosten

een datacenter manager zich mee moet be-

Figuur 1 laat zien op welke wijze de verschil-

gunstige wijze met een test cyclus beginnen

zig houden, meent Nieuwenhuizen. “Er is bij-

lende testmogelijkheden gezamenlijk een

en indien gewenst zonder veel installatie

voorbeeld vaak sprake van applicaties die

battery management system vormen. De

werk in een latere fase naar een monitoring-

niet allemaal dezelfde prioriteit hebben. Het

prioriteit van de toepassing en kosten vor-

systeem overstappen. “Als de toepassing

is dus erg belangrijk om de juiste technische

men vaak het uitgangspunt voor de keuze. Bij

een zeer kritische is, komt een monitoringop-

oplossing op maat voor verschillende toepas-

een lagere prioriteit van de toepassing is de

lossing in beeld. Franklin Grid Solutions heeft

singen te selecteren. Als Franklin Grid Soluti-

oplossing met een hand tester vaak de beste

twee verschillende systemen waarbij het re-

ons zijn wij al decennia actief in de markt

oplossing. Door gebruik te maken van slim-

cent geïntroduceerde Gen III Wireless System

voor batterijmanagement. We leveren oplos-

me kabelverbindingen wordt niet alleen de

een state of the art-oplossing is. Centraal in

singen waarbij de toepassing centraal staat.

testnauwkeurigheid verbetert ,maar ook de

dit systeem staat de Cellguard Base Coördi-

Dit kan variëren van een oplossing waarbij

veiligheid tijdens testen.

nator BCU-350. Deze unit zorgt voor de

‘hand testers’ toegepast worden, eventueel

draadloze communicatie op basis van het

in combinatie met slimme kabelverbindin-

De genoemde slimme kabelverbindingen

Zigbee-protocol met de batterijsensoren in

gen, tot en met volledige monitoringsyste-

kunnen ook de sensorkabels zijn die toege-

een mesh-netwerkconfiguratie voor optima-

men in diverse uitvoeringen.”

past worden in het Gen III Wireless-systeem.

le betrouwbaarheid.”
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DATA LOKAAL OPSLAAN

testsystemen, zoals handtesters en monito-

als test run-rapporten van de generator. Hier-

De BCU-350 heeft de mogelijkheid in zich om

ringsystemen. Naast de opslag van de data

bij zijn maandelijkse, wekelijkse en dagelijk-

alle data naar de centrale serversoftware

worden ook analyses gemaakt, is een batte-

se tests mogelijk. Alarmeringen en rapporta-

Celltraq te versturen. Nieuwenhuizen: “Wat

rijbeheerpagina beschikbaar, kunnen rappor-

ges worden verzonden via e-mail naar de

deze unit echter echt uniek maakt, is de inge-

tages worden gemaakt, is er een waarschu-

facility manager. Alle parameters zijn via de

bouwde webserver die een verbinding met

wing- en alarm-mogelijkheid via email en

EVO zichtbaar te maken: brandstofinventaris,

een separate server overbodig maakt. Alle

sms. Ook kunnen automatische rapportages

waterpeil, laag brandstofniveau, noem maar

data wordt lokaal in de webserver opgesla-

worden gegenereerd. Daarnaast heeft Cell-

op. Er zijn geen PLC’s nodig, waardoor flink op

gen en kan via een LAN-verbinding bekeken

traq een SNMP-systeem ingebouwd, dus ook

de kosten kan worden bespaard en de bedie-

worden.”

dit systeem kan met een al bestaand BMS

ning eenvoudig is.”

geïntegreerd worden.”
"Daarnaast heeft de klant nu ook de moge-

Nieuwenhuizen: “Vanzelfsprekend vormen
een correcte levering, installatie en onder-

lijkheid om op afstand grenswaarden te bekijken en eventueel aan te passen, updates

FUELING SYSTEM

houd een van de belangrijkste activiteiten bij

uit te voeren aan zowel de BCU-350 of senso-

Franklin Fueling Systems is al heel lang toon-

het implementeren van een batterijtestsys-

ren en rapportages te maken. Ook is er dank-

aangevend in brandstofmanagementsyste-

teem. Hiervoor werkt Franklin Grid nauw sa-

zij de aanwezigheid van MODBUS via TCP/IP

men voor de transportsector. “Maar we leve-

men met First-Case in Wateringen. First-Case

de mogelijkheid het systeem direct te inte-

ren

voor

is als dienstverlener gespecialiseerd in het

greren met een eventueel aanwezig Building

brandstoftanks voor generator-toepassin-

verzorgen van complete installaties vanaf

Management Systeem.”

gen.

aanschaf, transport, installatie en oplevering

ook

monitoringsystemen

tot en met het onderhoud daarvan. Maar ook

Via de aanwezige analoge inputs and outputs
kunnen ook andere toepassing, zoals een

De EVO 550 is het hart van een speciaal

periodiek testen van batterijen, het verzor-

meetsysteem voor het elektrolyt-niveau

brandstofmanagementsysteem voor gene-

gen van rapportages en het eventueel ver-

voor OPzS-batterijen, geïntegreerd worden.

ratie voor noodstroom en beveiligings-

vangen en afvoeren van batterijen behoort

Franklin Grid levert hiervoor het ELS-systeem.

stroom. “Daardoor hebben we alle compe-

tot de dienstenpakket. Alle werkzaamheden

tenties in eigen huis voor brandstofbeheer en

worden daarbij uitgevoerd door VCA-gecerti-

Uiteindelijk draait het bij een batterijmanage-

brandstofdistributie naar de stroomgenera-

ficeerde engineers met in acht name van gel-

mentsysteem natuurlijk om de data, zegt

tor. Het systeem is ontworpen voor brand-

dende (NEN) normen.”

Nieuwenhuizen. "Het Celltraq Webserver-

stofbeheer en is compatibel met systemen

programma van Franklin Grid is wat dat be-

voor Building Management (BMS)”, vertelt

treft een van de meest flexibele oplossingen.

Nieuwenhuizen. “Het is heel eenvoudig om

Het verwerkt de data van alle Franklin Grid-

stroomverbruiksrapporten te genereren, net

■
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OPEN COMPUTE PROJECT
INTRODUCEERT ROOT OF
TRUST-SPECIFICATIE
De Open Compute Project Foundation (OCP)

door producten te leveren die voldoen aan de

heeft versie 1.0 van de Root of Trust (RoT)

OCP-beveiligingsvereisten of deze overtref-

-specificatie aangekondigd. Dit model is geba-

fen”, aldus Dwaka Partani, vice president en

seerd op het concept dat ieder OCP-apparaat

general manager bij ASPEED Technology.

eerst een RoT moet hebben die verantwoor-

DIT ZIJN DE DRIE
BELANGRIJKSTE ROOT OF
TRUST (ROT) SPECIFICATIES

delijk is voor het verifiëren van de firmware

“Kameleon heeft vanaf de dag 1 een actieve

tijdens het opstarten, het authentiek en veilig

bijdrage geleverd aan het Open Compute Se-

houden tijdens updates en het herstellen als

curity-project en we kijken ernaar uit om de

nodig zijn om de firmware-

er een beschadiging optreedt.

lat voor datacenterbeveiliging hoger te leggen

integriteit tijdens het opstarten te

en beveiliging vanaf de hardware te leveren.

kunnen verifiëren.

•	Secure Boot - dekt de vereisten die

‘OCP is ook verheugd om aan te kondigen dat

Deze week zijn we ook verheugd om onze sa-

veel aangesloten bedrijven, waaronder Kame-

menwerking met Xilinx aan te kondigen om

leon Security, Nuvia, Rambus en ASPEED Tech-

onze ProSPU te leveren, een proactieve Securi-

vereisten voor het hebben van een

nology, hun plannen hebben aangekondigd

ty Processing Unit die een OCP-compliant RoT

unieke identiteit voor elk apparaat

om de OCP Security-specificaties te onder-

zal zijn en die uit te breiden naar run-time ser-

en de mogelijkheid om metingen

steunen’, schrijft de organisatie in een persbe-

ver-bescherming”, zegt Yigal Edery, vice presi-

per apparaat veilig te

richt.

dent Products van Kameleon.

communiceren van de AC RoT naar

ATTEST- EN OPSTARTSPECIFICATIES

TWEE ROOT OF TRUST-COMPONENTEN

“Root of Trust is de basis voor het opzetten

Het OCP Security-project heeft twee RoT-com-

van een trusted platform. Deze specificatie en

ponenten gedefinieerd. De Platform Active

- een document waarin de

de toekomstige attest- en opstartspecificaties

RoT (PA RoT) is de ‘belangrijkste‘ bron van

verschillende bedreigingsvectoren

van het OCP Security Project zullen resulteren

vertrouwen voor het platform. Het is verant-

worden uitgelegd waartegen wordt

in de beste platformbeveiliging in zijn klasse.

woordelijk voor het verifiëren van de sys-

verdedigd en dat helpt bij het

Iedereen die OCP Accepted-producten imple-

teem-firmware en voor het verifiëren van de

toewijzen van elk van deze aan

menteert, kan er in de toekomst zeker van

integriteit van de randapparatuur. De andere

relevante functievereisten in de

zijn dat ze een veilig en vertrouwd systeem

component is de Active Component RoT (AC

specificaties.

gebruiken om hun bedrijf te runnen”, zegt Bill

RoT), die zich op elk randapparaat bevindt, de

Carter, CTO van het Open Compute Project.

integriteit van dat randapparaat verifieert. Het

•	Perifere attestatie - omvat de

de PA RoT.

rapporteert tevens aan het platform om de in“ASPEED Technology ondersteunt de inspan-

tegriteit ervan te bewijzen. Dat gebeurt via

ningen van het OCP Security Project en zal de

een proces dat ‘perifere attestatie’ wordt ge-

aanbevelingen opnemen in onze BMC- en be-

noemd.

veiligingsproducten. We kijken ernaar uit om
van beveiliging een topprioriteit te maken

n

•	Bedreigingsbereik (threats scope)
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VEEL BESTAANDE FACILITEITEN ZIJN TOE AAN UPGRADE

MODULARITEIT IS VEREISTE
VOOR TECHNISCHE
SYSTEMEN IN DATACENTERS
Het probleem van de snelle groei van de hoeveelheid verwerkte gegevens is urgenter geworden dan
ooit tevoren. Om dit probleem aan te pakken, hebben we een enorme rekenkracht nodig. Punt is echter
dat deze rekencapaciteit sowieso al exponentieel toeneemt en de bouw van nieuwe datacenters vereist.
De vermogensdichtheid per rack wordt hierdoor verder verhoogd en de energie-efficiëntie dient te
ver-beteren. Veel faciliteiten die enkele jaren geleden zijn gebouwd, moeten daarom worden opgewaardeerd om te voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van de industrie.

Tegenwoordig beschouwt niemand een datacenter als een voltooid

in dat deze subsystemen of hun componenten als functioneel com-

eenmalig project. Elk datacenter wordt gebouwd rekening houdend

plete producten worden vervaardigd. Het kan een in de fabriek ge-

met een verdere geleidelijke toename van de capaciteit. In een tijd

monteerde kast zijn of zelfs een con-tainer die bedoeld is voor instal-

waarin schaalvergroting een belangrijk probleem is geworden bij de

latie buitenshuis. Het modulaire element kan worden gedefinieerd als

bouw van datacenters, komen de modulaire aanpak en slimme fabri-

elke geprefabriceerde eenheid van voldoende grootte. Het is echter

cageoplossingen zoals prefab-gebouwen de ontwerpers te hulp. Met

meestal een containeroplossing met een bepaalde technische infra-

behulp van bovenstaande oplossingen kunt u de lancering van mo-

structuur die al in de fabriek is geïnstalleerd of een oplossing die kan

menteel overbodige onderdelen van het datacenter uitstellen, die ver-

worden geassembleerd tot in een rack gemonteerde arrays met een

volgens snel in bedrijf kunnen worden genomen zodra dit nodig is. Er

chassis met een gemonteerd railko-kersysteem, een kabelgootsys-

bestaan veel mythen & legendes rond geprefabriceerde gebouwen,

teem en andere systemen.

waarvan sommige in dit artikel zul-len worden ontkracht.
Deze aanpak vereenvoudigt de installatie en inbedrijfstelling van een
ANDERS DAN TRADITIONELE OPLOSSINGEN

datacenter aanzienlijk. Alle modu-les worden in de productiefase ge-

Datacenter-subsystemen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofd-

test, wat compatibiliteitsproblemen en verschillende storingen elimi-

categorieën:

neert die anders het inbedrijfstellingsproces kunnen vertragen. Ideali-

•

stroomvoorziening

ter worden bijna alle engineering- en rackmontagecomponenten van

•

airconditioning

de serverruimtes in dezelfde fabriek geassembleerd, waar ook een

•

en IT-belasting

grondige controle plaatsvindt die de belasting simuleert. In plaats van

Laten we - om het eenvoudiger te maken - het telecommunicatiege-

servers kunnen speciale kachels in kasten worden geïnstalleerd. Na

deelte aan het laatste punten toe-voegen. De modulaire aanpak houdt

inspectie wordt het systeem gedemonteerd voor transport, verpakt
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en aan de klant geleverd voor verdere montage ter plaatse. Procespa-

Het bouwen van grote container-datacenters is een idealistisch idee

rallellisatie versnelt de inbedrijfstelling nog meer. Terwijl de klant be-

gebleven, maar de ontwikkeling van modulariteit in moderne data-

zig is met de voorbereiding van de locatie en de serverruimte, wordt

centers is een andere weg ingeslagen. Moderne datacenters bestaan

het datacenter al in de fabriek vervaardigd.

voor het grootste deel nog steeds gebouwd uit betonnen of geprefabriceerde metalen constructies en sand-wichpanelen. In dit geval zijn

WAAROM CONTAINERS DE WERELD NIET HEBBEN VEROVERD

alleen de elementen van technische infrastructuur, rackapparatuur en

Door het gebruik van geprefabriceerde modules kan sneller worden

zelfs IT-belastingen modulair. Het belangrijkste idee is om eenmaal

ingespeeld op steeds veranderende behoeften. Het is mogelijk om de

een standaardoplossing te ontwikkelen die later kan worden gerepli-

capaciteit te vergroten of juist om middelen die niet meer nodig zijn te

ceerd, waardoor de capaciteit en prestaties naar behoefte worden ver-

ontmantelen. Gecontaineriseerde datacenters kunnen indien nodig

groot.

van de ene locatie naar de andere worden verplaatst.
MODULARITEIT IN VOEDING
Maar ondanks al hun voordelen zijn ze geen universele oplossing ge-

Er zijn inmiddels kant-en-klare modulaire beschikbaar voor snelle in-

bleken. De reden hiervoor is nogal triviaal: de maximale wettelijke

stallatie van rackgemonteerde appa-ratuur en alle benodigde railko-

afmetingen voor ladingen die over de openbare weg mogen worden

kersystemen en kabelgootsystemen. Er zijn convergente en hypercon-

vervoerd, zijn relatief klein. Als je van één container een serverruimte

ver-gente oplossingen ontwikkeld om de IT-belasting op de modulaire

maakt, zal het moeilijk zijn om een rij racks te plaatsen met alle com-

rails te leggen. Modulariteit is het moeilijkst te introduceren voor air-

municatie erin. De server-cel zal te krap blijken te zijn en er blijft wei-

conditioning- of stroomvoorzieningssystemen, maar er zijn wel dege-

nig ruimte over voor onderhoud van apparatuur.

lijk mogelijkheden.

Het is alleen mogelijk om de afmetingen tot een bepaalde limiet te

Modulariteit is nu ook beschikbaar voor UPS-oplossingen en dergelijke

verhogen, omdat het leveren van overmaatse containers vaak veel

producten winnen dan ook aan populariteit. Hun voordelen zijn name-

duurder blijkt te zijn dan de productie ervan. Dergelijke oplossingen

lijk overduidelijk: het vermogen van het systeem kan in relatief kleine

kunnen het beste worden gebruikt voor kleine en mobiele datacen-

stappen worden verhoogd door extra batterijkasten toe te voegen.

ters. Ze zijn snel ter plaatse inzetbaar en even snel uit elkaar te halen

Ook de installatie en het on-derhoud worden vereenvoudigd en bij

als ze niet meer nodig zijn. Soms worden containers ingezet voor doel-

een ongeval raakt hooguit een deel van de UPS, dat zelf door het da-

einden zoals uitbreiding van traditionele datacenters als er bijvoor-

tacenterpersoneel kan worden vervangen, beschadigd.

beeld een mogelijkheid is om een andere serverruimte te bouwen.
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IS INDUSTRIAL IOT IN
HET DATACENTER VEILIG
TE MAKEN?
Internet of Things is hot - en niet alleen in de consumentenmarkt en in kantooromgevingen. De
inzet van de Industriële IoT-variant, IIoT, is een essentieel onderdeel van de vierde industriële
revolutie, maar ook voor datacenters. Ieder bedrijf is in meer of mindere mate bezig met het
verzamelen van data en steeds meer om hier grote analyses op los te laten. Waar we starten
met veel enthousiasme, een positieve business case en een proof of concept van een IoToplossing, eindigen we vaak met een implementatie in productie die onvoldoende veilig is.
Er zijn veel security-aspecten die de nodige aandacht vereisen in het voortraject. Met andere
woorden: secure by design. Eerste deel van een serie van twee artikelen over security en IoT.

Eerst een opmerking over de gebruikte begrippen. De term IoT wordt

berichten omzet in bruikbare data en deze verzamelt in een grote op-

vaak gebruikt om de sensoren in de consumentenmarkt mee aan te

slag. In de enterprise tier zitten de business applicaties als bijvoorbeeld

duiden. E-IoT staat voor IoT-gebruik in enterprises en IIoT zijn de IoT-

ERP of CRM of bedrijfsspecifieke business logica die gebruik maken

oplossingen in de (datacenter)industrie die tegen een stootje kunnen.

van de sensordata.

Elementen van IIoT zitten bijvoorbeeld ook in DCIM in de datacenters.
Voor het gemak vervolg ik met de term IoT voor zowel de sensoren als

De security-uitdagingen zitten vooral in de edge tier. Hier worden IoT

ook de actoren.

devices in het productieproces geplaatst en via een gateway aan het
netwerk in het datacenter of de productieomgeving gekoppeld. De

ARCHITECTUUR

OT-omgeving was altijd goed afgeschermd van de buitenwereld en er

Laten we starten met een IoT-architectuurplaatje. We kunnen op

was zonering aangebracht volgens de ISA-95 standaard. Maar met de

hoofdlijnen drie tiers OF LAGEN onderscheiden: edge, platform en en-

opkomst van het gebruik van IT-technologie groeien de operationele

terprise (zie ook figuur 1). De edge tier bevindt zich in en om de fa-

en informatietechnologieën steeds verder naar elkaar toe. En dus

briek of het datacenter en bevat de sensoren, IoT-devices, de ‘last

moeten we de OT-omgeving ook beschermen tegen de dreigingen die

mile’ (vaak een draadloos netwerk), een gateway die de berichten

we al jaren kennen van de IT-omgeving.

verzamelt en via IP-communicatie doorzet naar een netwerk server
die de berichten uiteindelijk doorstuurt naar het IoT-platform. Deze

INPUT VAN SENSOREN

tweede laag bevat diverse componenten die enerzijds de berichten-

Een van de belangrijkste onderdelen in een IoT-oplossing zijn de IoT

stroom en devices controleren en anderzijds de inhoud van de IoT-

devices. Deze krijgen input van sensoren en zetten bijvoorbeeld een
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weerstandswaarde van een temperatuursensor om in een digitale

Bij het samenvoegen van OT en IT komen verschillende eisen bij el-

waarde. Vaak bevatten deze devices niet meer dan een microcontrol-

kaar, ook qua security. Waar in een datacenter of fabriek de beschik-

ler die continu een routine afloopt en periodiek of na het bereiken van

baarheid en fysieke safety zwaar wegen, worden IT-systemen bevei-

een ingestelde waarde een bericht wegsturen.

ligd tegen de drie BIV-aspecten van security (de digitale veiligheid),

Vaak zijn deze devices niet te updaten, waardoor fouten of security

namelijk beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De beschik-

flaws in de firmware niet kunnen worden gerepareerd. Als deze devi-

baarheid en integriteit van sensordata is bijvoorbeeld cruciaal als het

ces wel een operating system hebben en dus kunnen worden geüp-

human safety betreft. Integriteit is ook belangrijk bij bijvoorbeeld een

datet, dan wordt dit vaak niet uitgevoerd. Het implementeren van

druksensor, de waarde moet immers kloppen. En de vertrouwelijkheid

software changes in een 24x7 omgeving zijn langdurige en zorgvuldi-

is natuurlijk ook belangrijk.

ge processen, in tegenstelling tot de IT-omgeving waar gemiddeld iedere 2 of 4 weken een patchronde wordt gepland. Hiernaast kunnen

Maar welke security-maatregelen moet je nu nemen? Daar kijken we

allerlei redenen zijn waarom devices niet worden geüpdatet. Bijvoor-

naar in deel 2 van deze serie over security en IoT in het datacenter.

beeld omdat ze alleen lokaal kunnen worden geüpdatet en de devices
onderdeel zijn van een continu proces, of omdat het netwerk onvoldoende downstream verkeer ondersteunt. Of omdat het updaten een
zeer negatief effect heeft op de levensduur van batterijen. Of gewoon
onbewust onbekwaam, met andere woorden: men realiseert zich niet
dat updaten noodzakelijk is.
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MAARTEN PRINS EN ROB VERHOEVEN VAN MULDER-HARDENBERG:

‘WE VERWACHTEN EEN
INVESTERINGSGOLF IN
LOKALE DATACENTERS’
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2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als een jaar waarin alles
anders was. Zakelijk gezien is het echter een alles behalve slecht
jaar geweest voor de datacenter-industrie. En 2021 lijkt zelfs een nog
beter jaar te worden. Dat zeggen Maarten Prins en Rob Verhoeven van
Mulder-Hardenberg. Zij kijken terug op een bewogen jaar, maar tonen
zich ook optimistisch over de toekomst van datacenters.

“Natuurlijk hebben ook wij last gehad van

latiepartijen in te zetten. Op die manier kun-

Over de toekomst zijn Prins en Verhoeven

Corona”, zegt business unit manager Rob Ver-

nen we datacenters en soortgelijke helpen

ronduit optimistisch. “Als ik kijk naar de toe-

hoeven. “Echter wij kijken met een positief

om compleet werkende oplossingen op tijd

komst dan zie ik een paar interessante trends

gevoel terug op 2020. We hebben ons vanaf

op te leveren.”

waar wij goed op kunnen inspelen”, vertelt

maart net als vrijwel iedereen moeten aan-

Prins. “Duurzaamheid en veiligheid worden

passen aan de nieuwe realiteit. Dit toont de

KLANTENPORTALS

bijvoorbeeld steeds belangrijker. Hergebruik

flexibiliteit en het adaptieve vermogen van

Daarnaast wil Mulder-Hardenberg meer in-

van warmte speelt meer en meer een rol,

de organisatie Mulder-Hardenberg. Wij zagen

zetten op online verkoop. Maarten Prins,

maar ook het verkleinen van de footprint.

dat de business heel behoorlijk doorliep. Met

Marketing Manager bij Mulder-Hardenberg:

Een kabelgoot van staal kan natuurlijk maar

een belangrijke toeleverancier die gevestigd

“Nee, we gaan niet simpelweg een webshop

wordt wel steeds vaker gezien als een ver-

is in Australië hadden we soms wat logistieke

opzetten waar iedereen 8.000 verschillende

vuilend product. Onze bekende YellowDuct/

uitdagingen met betrekking tot de kleine

soorten en typen kabels of kabelgoten kan

gele goten zijn van kunststof, Noryl, halo-

aantallen vluchtbewegingen die er plaats-

aanschaffen. Met veel klanten en partners

geenvrij (geen PVC) en veroorzaken bij een

vonden op het hoogtepunt van de coronacri-

hebben we al vele jaren een goede samen-

eventuele brand nauwelijks rook en geen gif-

sis. Een van de lessen die veel partijen dit jaar

werking. Een partner portal kan die relatie

tige dampen. Dat is dus niet alleen veilig,

geleerd zullen hebben, is ongetwijfeld dat

nog verder verstevigen. Bijvoorbeeld doordat

maar ook milieuvriendelijk.”

het goed is om meer voorraad aan te hou-

we een selectie van onze afnemers helpen

den. Klanten moeten immers op ons kunnen

met het bestellen van de juiste, passende

COMBINATIE MET INTERNET OF THINGS

rekenen, ook - of beter gezegd: juist - als er

producten. Vaak is het aanbod van een ven-

Er speelt nog meer, meent Verhoeven. “Me-

sprake is van moeilijke omstandigheden.”

dor zeer groot en valt het absoluut niet mee

ten wordt in het datacenter steeds belangrij-

om de juiste producten te vinden. Een klein

ker. Power Distribution Units (PDU’s) zijn gro-

“We hebben dit jaar ook gebruikt om goed

foutje kan gemakkelijk tot een verkeerde be-

tendeels van meters voorzien, we zien meer

naar onze eigen positie in de markt te kijken”,

stelling leiden - met alle vertragingen en ad-

en meer sensoren die druk, luchtvochtigheid

vertelt Verhoeven. Hij is binnen het bedrijf

ministratieve belasting van dien. Met de be-

en/ of temperatuur meten. Anders gezegd:

verantwoordelijk voor de activiteiten op het

oogde portal kunnen wij onze klanten en

we zien het Internet of Things (IoT) in data-

gebied van cable management en labeling.

partners helpen om een volledig overzicht te

centers opduiken. Mulder-Hardenberg kent al

“We bestaan over 7 jaar 100 jaar en al die

krijgen van de producten die zij aangeschaft

heel lang een businessunit die zich richt op

jaren kennen klanten ons als een groothan-

hebben. Zodat nieuwe bestellingen bijna let-

Industrial Automation, zeg maar Industrial IoT

del. Daar willen we meer dienst- en advies-

terlijk met één druk op de knop geregeld

of nog beter Industrial Internet of Things

verlening aan toevoegen. Adviseren, instal-

kunnen worden binnen gestelde leverter-

(IIoT). Die kennis kunnen wij uitstekend ge-

leren en werkend opleveren. Dat kunnen wij

mijn. De prijsstelling kan hierdoor in veel ge-

bruiken om datacenter managers te helpen

realiseren door de eigen kenniservaringen en

vallen gunstiger uitvallen.

om tot realtime monitoring van hun infra-

een betrouwbaar partnernetwerk van instal-

structuur te komen.”
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Daarnaast constateert Prins dat middelgrote

DATACENTER-OPLEIDINGEN

zouden daar graag een bijdrage aan leveren.

en grote enterprise organisaties in Nederland

Tegelijkertijd zien Verhoeven en Prins dat het

Bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten of

zich wat ongemakkelijk beginnen te voelen

belang van data nog groter wordt. En daar-

iets dergelijks.”

bij de positie die hyperscalers in de IT-en da-

mee dus ook het belang van datacenter-in-

tacentermarkt spelen. “Die partijen worden

frastructuren. Prins: “Er zal daarom nog meer

DOORDACHT CABLE MANAGEMENT

zo enorm groot dat veel ondernemers en IT-

nadruk komen te liggen op kennis. De Neder-

Zo’n initiatief sluit ook aan op de plannen van

managers zich steeds vaker afvragen of zij

landse datacenter-industrie heeft enorm veel

Mulder-Hardenberg rond Cable Management.

eigenlijk wel bij zo’n grote speler passen”,

kennis in huis en klanten maken daar graag

Prins: “Cable management krijgt niet altijd de

vertelt Prins. “Eerlijk gezegd zou het mij niet

gebruik van. Voor hen is het vaak toch pret-

aandacht die het verdient. Weldoordacht ca-

verbazen als zij toch weer meer gaan kijken

tiger om met een Nederlandse partij te wer-

ble management voorkomt veel beschik-

naar lokale spelers als het om het hosten van

ken, dan met een buitenlandse firma die niet

baarheidsissues en voorkomt ook veel onno-

hun IT gaat. Dat betekent voor de nabije toe-

altijd goed op de hoogte is van de lokale ge-

dige kosten. Ik denk dat niet iedereen zich

komst dat er wel eens een flinke investe-

bruiken en omstandigheden.”

realiseert wat de kosten zijn van een ver-

ringsgolf aan zou kunnen komen als het om

keerd aangesloten of geïnstalleerde kabel of

middelgrote en grote lokale datacenters

Wreekt zich hier niet het feit dat Nederland

een connector die per ongeluk uit een net-

gaat.”

eigenlijk geen formele opleidingen kent ten

werkpoort wordt gehaald. Met intelligent Ca-

aanzien van datacenterinfrastructuren? Daar

ble Management richten we ons met name

Dat is ook gunstig voor de werkgelegenheid

zijn Prins en Verhoeven niet van overtuigd:

op die datacenters die zich bewust zijn van

in ons land, voegt Verhoeven toe. Veel hy-

“Veel datacenters kennen interne opleidings-

die risico’s. Het veilig, werkend opleveren is

perscalers vliegen buitenlandse engineers en

trajecten. Het zou wellicht een idee zijn als

een van de factoren die de dienstverlening

installateurs in. Als we meer business richting

een aantal van deze datacenters gaan sa-

van Mulder-Hardenberg omhelst.”

lokale datacenters zien gaan, kunnen de lo-

menwerken om deze interne opleidingen te

kale en landelijke toeleveranciers daarvan

bundelen en als opleiding aan de branche

profiteren.

aanbieden. Prins: “Wij als Mulder-Hardenberg
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ETECK VERWARMT WONINGEN
DUURZAAM MET SERVERS
VAN LEAFCLOUD
Datacenters in Nederland verbruiken veel
energie. De elektriciteit die door de opgestelde ICT-apparatuur gebruikt wordt, genereert
ook veel warmte. Warmte die zonder goede
bestemming vervolgens verloren gaat. Om die
energieverspilling tegen te gaan werken Leafcloud, een leverancier van cloud hosting en
Eteck, leverancier van duurzame warmte,
sinds kort samen.
Het gebruik van clouddiensten is dit jaar in een
stroomversnelling geraakt. Datacenters verbruiken volgens de DDA 4 procent van alle

Ruimte waar de servers van

elektriciteit in Nederland. Met de gestegen cl-

Leafcloud in de verwarmingsruimte

oud-consumptie is ook de aandacht gegroeid

van Eteck geplaatst gaan worden.

voor het energieverlies doordat de vrijgekomen warmte onbenut blijft. Het gebruik van

op de locatie al een reductie op van 2300 kg

meeste warmte genereren, op locaties staan

restwarmte uit datacenters is dan ook één van

CO2.

om gebouwen van warmte te voorzien. Deze
oplossing resulteert in een groenere cloud,

de manieren die genoemd wordt als oplossing
om Nederland van het gas te krijgen en onze

“Lokale warmtebronnen, zoals servers dicht bij

duurzame warmtelevering en CO2-reductie.

woningen duurzaam te verwarmen. Leafcloud

de woningen, kunnen een prachtige bijdrage

“Mensen zijn steeds meer bewust van de

speelt hierop in door haar servers te plaatsen

leveren aan de verduurzaming van onze lokale

energieverspilling van cloud, met deze oplos-

daar waar er warmtebehoefte is zodat de

duurzame warmtesystemen”, zegt Rard Rijc-

sing kunnen we samen een écht groen alter-

restwarmte direct en lokaal ingezet kan wor-

ken, directeur van Eteck. Om de reductie niet

natief bieden voor de bekende Amerikaanse

den.

teniet te doen, worden de servers voorzien

partijen”, aldus Thatcher Peskens, co-founder

van 100% duurzame Nederlandse energie

van Leafcloud.

Eteck en Leafcloud werken nu samen om lo-

zonder dat dit leidt tot hogere kosten voor de

kaal en duurzaam warmte te leveren aan een

bewoners van het Amsterdamse appartemen-

In Nederland staan bijna 8 miljoen woningen

Amsterdams appartementencomplex. Om de

tencomplex. Wel profiteren zij van een duurza-

en 1 miljoen andere gebouwen die in 2050

warmtelevering verder te vergroenen plaatst

mere warmtelevering en leveren daarmee

aardgasvrij moeten zijn. Het duurzaam ver-

Leafcloud een modulair serversysteem in de

een positieve bijdrage aan het klimaat.

warmen van deze panden zal stapsgewijs ge-

gezamenlijke techniekruimte onder de wonin-

beuren met focus op lokale, collectieve en

gen. De server met het formaat van een klei-

DUURZAME CLOUD HOSTING

duurzame oplossingen. De inzet van rest-

ne koelkast wordt vervolgens aangesloten op

De Amsterdamse startup Leafcloud biedt een

warmte van datacentra is daar één van. Ook

het warmtesysteem van Eteck. Dit systeem

groen en Nederlands alternatief voor de cloud

aquathermie, waarbij warmte uit oppervlakte-

zorgt dat de vrijgekomen warmte van de ser-

hosting services van de bekende grote Ameri-

water wordt gebruikt, en thermische zon-

vers wordt omgezet in bruikbare warmte voor

kaanse leveranciers. Door innovatie is het mo-

ne-energie

de woning, zoals ruimteverwarming en warm

gelijk servers aan te sluiten op bestaande

te-en-koudeopslag wordt vaak toegepast en

tapwater. De te plaatsen server levert jaarlijks

warmtesystemen. Daarbij staat de feitelijke

gezien als oplossingen in de warmtetransitie.

circa 42 GJ aan energie. Dat is vergelijkbaar

data veilig op harde schijven in een traditio-

met 1.300 m3 gas. En zo levert elke eenheid

neel datacenter, terwijl de servers, die de

in

VAN DE REDACTIE

combinatie

met

warm-

n
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DE EDGE MOET ROBUUST EN BETROUWBAAR ZIJN

DE RITTAL HYBRID CLOUD
PACKAGES MAKEN DIT MOGELIJK
Elbert Raben, Manager Product Group IT bij Rittal, krijgt regelmatig
de vraag of edge, colo en cloud onderling concurreren. Dat die vraag
wordt gesteld bewijst volgens hem dat de belangstelling voor edge
over de volle breedte van de markt toeneemt en dat het tijd wordt
misverstanden weg te nemen.
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NIET LOS VAN ELKAAR, MAAR NAAST ELKAAR

dedicated aan edge te linken is. Dat gaat dan

gravity betekent dat data dicht bij de bron

Volgens recente onderzoeken groeit de

bijvoorbeeld om de bouw en inrichting van

moet blijven. Er is geen acceptabel alterna-

markt voor edge oplossingen jaarlijks met 37

edge datacenters voor 5G verkeer of om spe-

tief. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om alle

procent*. Bij Rittal merkt men, dat ook in Ne-

cifieke toepassingen. De rekensom houdt

data. Moderne applicaties kunnen heel goed

derland sprake is van forse groei in het aantal

dan op bij het punt waar een edge datacenter

het onderscheid maken tussen data die bij de

projecten waarbij edge omgevingen worden

of systeem met een off premise omgeving

bron moet blijven en data die elders kan wor-

ingericht. Tegelijk ziet Raben vragen over de

moet communiceren.

den opgeslagen. Data gravity is een factor

onderlinge verhouding tussen edge, colo en

Het ontbreken van rapportages die een bre-

waar tal van sectoren mee te maken hebben,

cloud. Dat is begrijpelijk, want als edge zo

der beeld schetsen verklaart ook waarom

deels zonder dat men zich daarvan bewust is.

sterk groeit kan het bestaande business be-

Rittal zo veel vragen over edge en de impact

Naast de al genoemde food en beverage

dreigen, maar ook een signaal voor nieuwe

daarvan krijgt.

sector is het bijvoorbeeld een factor voor In-

business zijn.

dustrie 4.0 omgevingen, de logistiek, transDATA BIJ DE BRON

port en zorgsector.

Uit de vragen blijkt dat edge veelal wordt ge-

Een ander punt dat Raben opvalt als het over

positioneerd als iets dat los van colo en cloud

de edge gaat betreft de data. Het belang data

DATA SILO’S

staat. Dat is volgens Raben een verkeerd uit-

dicht bij de bron beschikbaar te hebben nog

Een ander fenomeen zegt Raben, is informa-

gangspunt. Het is een denkfout edge te zien

steeds wordt onderschat. Hij stipt kort drie

tie van een of meerdere bronnen die geïso-

als iets dat echt los kan staan van colo en

redenen aan waarom dat nodig kan en zelfs

leerd staat en niet goed toegankelijk is vanuit

cloud, of er zelfs mee concurreert. Hij is van

moet zijn.

meerdere onderdelen van de organisatie.

mening dat het in de nabije toekomst voor

Om dat te omzeilen wordt deze data vaak

iedereen vanzelfsprekend zal zijn dat die drie

•	In de food en beverage sector is het vol-

gekopieerd. Het gevolg daarvan is een te

naast elkaar bestaan en daarmee elkaar ook

gen en later aantonen van elke stap in

grote kans op verouderde data en extra

versterken.

het productieproces een vereiste. Het

zoekwerk in de verschillende silo’s. Het sa-

gaat daarbij om zeer veel data en die

menvoegen van data silo’s eventueel vanuit

HOOGSTE EISEN

moet snel beschikbaar zijn. Dat kan al-

de cloud, colo en edge helpt om de juiste in-

Hij vindt het dan ook zinloos de drie als con-

leen maar als de data dicht bij de bron

formatie op het juiste moment voorhanden

currenten van elkaar te zien. Er zijn nu al tal-

staat, dus aan de edge. Dat een deel van

te hebben zodat men snel de juiste beslissin-

loze voorbeelden van industriële processen

die data later wordt overgeheveld naar

gen kan treffen.

waar 24/7 datastromen tussen edge, colo op

colo of cloud spreekt voor zich. Het illusEDGE VRAAGT OM HYBRID CLOUD PACKAGES

afstand en cloud voor koude opslag nodig zijn

treert de samenhang tussen de drie.

om de productie en kwaliteit te waarborgen.

•	Een andere reden waarom de data dicht

Goed omgaan met data gravity en data silo’s

bij de bron moet blijven heeft te maken

betekent nog meer focus op de edge. Tege-

Als maar een van deze drie locaties tijdelijk

met veiligheid. Ondernemers kunnen of

lijk is het nadrukkelijk geen voorwaarde die

niet beschikbaar is kan het proces geen door-

mogen bedrijfsgeheimen, privacygevoe-

colo of cloud gebruik onmogelijk maakt.

gang vinden. Daarom worden bij dat soort

lige data, essentiële applicaties en out-

Dankzij Data gravity kunnen die drie zelfs be-

processen de hoogste eisen, die gangbaar

put, illustreren simpelweg niet extern

ter op elkaar worden afgestemd. Data gravity

zijn voor colo datacenters en clouds, ook van

opslaan.

is dan ook een van de redenen waarom de

toepassing verklaard op de edge voorzienin-

edge omgeving moet worden gezien als een

gen. Die onderlinge afhankelijkheid en het

•	Naarmate bedrijven meer en langer ge-

minidatacenter. Het betekent concreet dat

gelijk trekken van de eisen illustreren dat

bruik maken van IT neemt de hoeveel-

niet elke serverrack geschikt is voor de edge.

edge, colo en cloud beter niet als concurren-

heid data toe. Het begint steeds duidelij-

ten moet worden gezien, maar als een ge-

ker te worden dat het te duur wordt en te

Rittal heeft met de Hybrid Cloud Packages

heel.

veel tijd vergt om die data extern op te

(HCP), schaalbare, kant en klare redundante

slaan. Eenmalige migraties om daarmee

edge oplossingen die wel aan alle eisen vol-

TOTALE PLAATJE

de eigen IT omgeving te ontlasten wer-

doen. Koeling, power, security en remote

Een belangrijke reden waarom edge nog als

ken niet meer en zijn geen structurele

monitoring zijn geoptimaliseerd voor deze

iets aparts wordt gezien is volgens Raben dat

oplossing.

edge omgevingen. Plaatsing door Rittal en
een 24/7/365 serviceovereenkomst zijn mo-

er nog weinig onderzoek is waarbij naar het
totale plaatje, dus inclusief die onderlinge af-

DATA GRAVITY

gelijk. Met de HCP wordt de edge een ro-

hankelijkheden, wordt gekeken. Op dit mo-

Raben legt dit laatste verschijnsel, dat ook

buuste en betrouwbare schakel in de data en

ment zie hij vooral veel cijfers over groei die

data gravity wordt, genoemd verder uit. Data

applicatie keten.

■
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SIGNET QUICKSCAN CONNECTIVITY:

KOSTEN BESPAREN
ÉN BOMEN PLANTEN
Internetserviceprovider Signet koppelt connectiviteitsbesparingen aan duurzaamheid met
de ‘Quickscan Connectivity’. Deze scan maakt binnen twee werkdagen besparingen op de
netwerkinfrastructuur inzichtelijk. Voor elke 100 euro aan besparing, plant Signet 10 bomen,
om zo gezamenlijk de CO2-uitstoot te compenseren en te bouwen aan een groenere planeet.

De coronamaatregelen treffen veel mkb-ers die daardoor steeds kriti-

schappij. Van thuiswerken tot online lesgeven; zonder internet geen

scher kijken naar maandelijkse kosten. Het loont zich om ook internet-

business. Bedrijven willen hier dan ook liever niet in snijden of inboe-

en telecomdiensten onder de loep te nemen; terugkerende kosten die

ten op kwaliteit en functionaliteit. Volgens Signet hoeft dat ook niet.

vaak worden vergeten. De Signet Quicksan Connectivity maakt bespa-

Wél kan netwerkinfrastructuur kostenefficiënter. Door slim samen te

ringen inzichtelijk door connectiviteitscontracten en netwerkoplossin-

werken met meer dan 40 verschillende netwerkpartners (lokaal, nati-

gen tegen het licht te houden en opnieuw uit te onderhandelen. Dit

onaal en internationaal), kan Signet uit een compleet pakket aan con-

jaar heeft Signet al ruim 100 mkb-bedrijven geholpen met besparin-

nectiviteitsoplossingen de best passende oplossing bieden. Die, aldus

gen tot wel 85%.

de Quicksan Connectivity, in veel gevallen tot besparingen leidt.

KOSTEN BESPAREN BETEKENT BOMEN PLANTEN

BESPARING NU BEREKENEN

Besparingen zijn goed voor de portemonnee én dit geval ook voor het

De gratis Quickscan Connectivity staat op de website van Signet:

milieu, want met iedere besparing draagt Signet structureel bij aan

www.signet.nl/zakelijk-internet/quickscan. Benieuwd naar eventuele

herbebossingsprojecten in gebieden als Madagascar. Met dit initiatief

besparingen? Binnen twee werkdagen wordt duidelijk hoe hoog die

wil Signet een tastbare bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

kunnen oplopen en hoeveel bomen daarmee worden geplant.

Door de snelle digitalisering is het internetgebruik in 2020 inmiddels
verantwoordelijk voor een hogere CO2-uitstoot dan de luchtvaart. Bo-

Signet is geïnspireerd om connectiviteit aan duurzaamheid te blijven

men planten is een van de manieren om de impact op het milieu te

koppelen en zal verschillende gelegenheden aangrijpen om extra bij

compenseren. En door de inzet van de lokale bevolking wordt tevens

te dragen aan herbebossingsprojecten.

de werkgelegenheid gestimuleerd.
Meer weten over de best passende connectiviteitsoplossing? Ga dan
SLIM SAMENWERKEN LEVERT DE BEST PASSENDE OPLOSSING

naar www.signet.nl of neem contact op via info@signet.nl of via tele-

Connectiviteit speelt een fundamentele rol in onze digitale maat-

foonnummer 085 - 747 00 00.

■
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NATO MAAKT ZICH ZORGEN
OVER INTERNETKABELS
De NATO maakt zich zorgen over internetver-

gen belangrijke verbindingen ‘uit de lucht’ ha-

Hoe de NATO denkt dit soort cruciale verbin-

bindingen. De Westerse economie en maat-

len.

dingen te kunnen beschermen is niet bekend.

schappij is in hoge mate afhankelijk van goed

Dat de. NATO zich serieus zorgen maakt, blijkt

Wel maakte Stoltenberg duidelijk dat zijn orga-

functionerende bekabeling, maar met name

wel uit het feit dat het thema van bescher-

nisatie aan een plan op dit gebied werkt.

onderzeese kabels zijn kwetsbaar. Dat bleek

ming van onderzeese internetverbindingen

tijdens een persconferentie die de NATO on-

door Jens Stoltenberg, secre-

langs organiseerde.

taris-generaal van de Navo,
zelf ter sprake werd gebracht.

Er zijn minimaal twee redenen waarom deze

Dat deed hij ook naar aanlei-

bekabeling kwetsbaar is. De eerste is dat de

ding van recente be richten

locatie van deze kabels redelijk makkelijk te

dat met name Russische ma-

vinden is. Het gaat namelijk om openbare in-

rineschepen opvallend actief

formatie. Daarnaast blijkt dat de kabels zowel

zijn in Westerse wateren en

onder water als daar waar ze aan land komen

dan met name in de buurt

zo goed als onbeschermd zijn. Kwaadwillen-

van de locaties van belangrij-

den kunnen dus zonder al net veel inspannin-

ke verbindingen.

Eaton’s nieuwe
generatie Rack ePDU’s
Eaton’s derde generatie (G3+) ePDU’s (Power Distribution Units)
voor rackmontage combineert uitmuntende efficiëntie en
betrouwbaarheid met nieuwe technologische ontwikkelingen.
• Nieuwe gecombineerde eGrip en P-Lock
vergrendelfunctie voor IEC-voedingskabels

• Te creëren uitgangsgroepen over meerdere
ePDU’s voor energiemeting en/of schakelen

• Hoge meetnauwkeurigheid

• De mogelijkheid om 8 ePDU‘s te daisy
chainen via 1 IP adres

• Bedrijfstemperatuur tot 60 °C

powerquality.eaton.com

n
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ONZE DIGITALE ECONOMIE
FLOREERT DANKZIJ
GLASVEZEL EN CLOUD
Begin dit jaar stond Nederland door de verspreiding van het coronavi-

FIBER VAKDAG ONLINE EDITIE

rus even op zijn kop. Als gevolg van de intelligente lockdown moesten

Ook voor de FCA was de coronacrisis niet zonder gevolgen. Zo bleek

we noodgedwongen thuiswerken. We gingen massaal videovergade-

het dit jaar niet mogelijk om de Fiber Vakdag met bezoekers op locatie

ren en maakten gebruik van online planningtools om vast te stellen

te organiseren. Noodgedwongen hebben we gekozen voor de Fiber

wie wat moest doen. Gelukkig is onze economie vanaf deze tijd blijven

Vakdag Online Editie, verspreid over vier dagen in oktober. Elke dins-

doordraaien dankzij glasvezel en cloud.

dag stond een ander thema centraal: techniek, samenwerken, innovatie en finance. We hadden interessante sprekers uit de glasvezelsector.

Natuurlijk ging niet alles gelijk van een leien dakje. We moesten even
wennen aan de situatie en voor veel medewerkers was het een wor-

De Fiber Vakdag Online Editie 2020 was een succes. In totaal hebben

steling om nieuwe online tools onder de knie krijgen. Terwijl we met

we ruim 400 aanmeldingen ontvangen. De deelnemers konden het

de laptop aan de keukentafel zaten te werken, liep er tijdens een vi-

online event vanaf de eigen werkplek volgen. Natuurlijk was niet ie-

deovergadering wel eens een kat door het beeld of was er een kind

dereen in de gelegenheid om de live-uitzendingen te bekijken. Daar-

dat ineens om aandacht vroeg. Tijdens het videovergaderen zag je al-

om zijn alle integrale uitzendingen van de Fiber Vakdag Online Editie

tijd direct welke deelnemers een slechte internetverbinding hebben.

2020 ook via YouTube te bekijken.

Het massale thuiswerken zorgt ook voor een toenemende belasting
van het onderliggende netwerk. Door de hoge dekkingsgraad van

De Fiber Vakdag staat uiteraard ook in 2021 weer op het programma.

glasvezel in Nederland kunnen we de toenemende vraag naar connec-

Het is nu nog een beetje koffiedik kijken hoe dat er volgend jaar uit

tiviteit tijdens de coronacrisis goed opvangen.

gaat zien. Gaan we weer voor een event op locatie met bezoekers of
kiezen we toch voor een geheel online editie zoals dit jaar? Maar mis-

‘NATUURLIJK GING NIET ALLES GELIJK

schien kiezen we wel voor een hybride tussenvorm. De toekomst zal

VAN EEN LEIEN DAKJE’

geval weer te mogen verwelkomen!

het uitwijzen. Ik hoop u volgend jaar tijdens de Fiber Vakdag(en) in elk

Tegelijkertijd blijft het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland stijgen. We zien de laatste tijd ook een vervanging van traditionele koperaansluitingen door glasvezel. Bij de bouw van nieuwe woonwijken
wordt ook steeds vaker gekozen voor de aanleg van glasvezel. Het
toenemende gebruik van clouddiensten is tevens een positieve ontwikkeling voor de glasvezelsector. Het zorgt voor een grotere vraag
naar stabiele glasvezelverbindingen met een lage latency. Dit type verbindingen zijn ook nodig om de thuisgebruikers soepel met cloudapplicaties te laten werken.
ANDREW VAN DER HAAR IS DIRECTEUR & SECRETARIS VAN FCA

n

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

info@dc-people.nl | 020 - 820 30 18
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SPEELT IN OP GROEIENDE POPULARITEIT

NEN OVERWEEGT OPRICHTING
PLATFORM GELIJKSTROOM
Bij het cluster ‘Elektrische installaties’ van NEN

deel wordt van de ‘moedernorm’ NEN 1010.

Een platform is een uitgelezen kans om met

wordt nagedacht over de vraag of het zinvol is

Deze norm bevat onder andere de minimum-

vakgenoten te discussiëren, technische inzich-

om een platform op te richten rond het on-

veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstal-

ten op te doen en te horen welke kant de nor-

derwerp ‘gelijkstroom’. ‘We verwachten dat

laties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de

montwikkeling op gaat, meent NEN. Normaal

gelijkstroominstallaties in de toekomst een rol

industrie moeten voldoen.

gesproken vergadert een platform vier keer

gaan spelen, naast wisselstroominstallaties.

per jaar, maar dat bepaalt het platform zelf.

Normen zorgen dat gelijkstroom veiliger, effi-

KLANKBORDEN

Ook kiest het platform zijn voorzitter die onder

ciënter en goedkoper wordt toegepast. Een

‘Een werkgroep kan niet alles zien of weten’,

andere de agenda opstelt. De lijnen met de

platform helpt bij het opstellen van een goede

schrijft NEN op de eigen website. ‘De werk-

werkgroep zijn kort. Op die manier is er een

norm’, aldus NEN.

groepleden hebben behoefte aan een klank-

goede wisselwerking.

bord van onderzoekers, installateurs, productOnder de normontwikkelingscommissie NEC

ontwikkelaars of opdrachtgevers. Eigenlijk

‘Het is echter niet mogelijk om direct invloed

64 bestaat al een werkgroep die zich met ge-

iedereen die beroepsmatig interesse heeft

op NPR 9090 uit te oefenen’, stelt NEN vast.

lijkstroom bezig houdt. Zij schrijven de Neder-

voor gelijkstroom. Het platform kan nieuwe

‘Dit blijft de verantwoordelijkheid van de

landse Praktijk Richtlijn NPR 9090: DC-installa-

ideeën of inzichten aandragen. Bovendien

werkgroep en uiteindelijk de commissie. Wel

ties

wordt

kunnen platformleden toelichten welke ont-

is deelname een goede manier om problemen

regelmatig herzien, omdat de wereld van ge-

wikkelingen zij verwachten in de markt. Op

maar ook oplossingen bij de juiste mensen on-

lijkstroom zich continu ontwikkelt. Ook is het

die manier wordt NPR 9090 evenwichtiger en

der de aandacht te brengen. De ervaring leert

goed mogelijk dat op termijn NPR 9090 onder-

vollediger’.

dat werkgroepen de inbreng van platformen

laagspanning.

Dit

document

ter harte nemen’.
NEN is van plan een zogeheten inventariserende vergadering uit te schrijven, helaas in
verband door corona door middel van een videomeeting. Op de vergadering wordt gepeild of er voldoende belangstelling is voor
het platform en wat het werkgebied precies
moet inhouden. Bij voldoende animo kan tot
oprichting worden besloten, kan het werkplan worden opgesteld en kunnen kandidaten
voor het voorzitterschap zich kenbaar maken.
Het plan is om begin 2012 te starten. De inventariserende vergadering is gratis en zal
eind 2020 plaats vinden.
Van de redactie
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GARTNER VOORSPELT:

‘UITGAVEN VOOR PUBLIC CLOUD
GROEIEN IN 2021 MET 18%’
Volgens Gartner zullen de wereldwijde uit-

snellen. Door het toegenomen gebruik van

wachting zal groeien tot $ 117,7 miljard in

gaven van eindgebruikers aan public cl-

openbare cloud services is de acceptatie

2021, verwacht Gartner dat de applica-

oud-diensten in 2021 naar verwachting met

van de cloud nu meer dan ooit het ‘nieuwe

tie-infrastructuurdiensten (PaaS) met een

18,4% toenemen tot in totaal 304,9 miljard

normaal’ geworden.”

hogere marge zullen groeien van 26,6%.

dollar, tegen 257,5 miljard dollar in 2020.

Het toegenomen verbruik van PaaS wordt
Het aandeel van IT-uitgaven dat naar de cl-

gedreven door de behoefte aan externe

“De pandemie bevestigt de waardeproposi-

oud verschuift, zal toenemen in de nasleep

werknemers om toegang te hebben tot een

tie van de cloud”, zegt Sid Nag, research

van de COVID19-crisis. De cloud zal naar

goed presterende, content-rijke en schaal-

vice president bij Gartner. “De mogelijkheid

verwachting 14,2% van de totale wereld-

bare infrastructuur om hun taken uit te voe-

om on-demand, schaalbare cloudmodellen

wijde IT-uitgavenmarkt voor ondernemin-

ren, wat grotendeels in de vorm van gemo-

te gebruiken om kostenefficiëntie en be-

gen uitmaken in 2024, tegen 9,1% in 2020.

derniseerde en cloud-native applicaties
komt.

drijfscontinuïteit te bereiken, geeft organisaties een stimulans om hun plannen voor

Hoewel Software as a Service (SaaS) het

digitale bedrijfstransformatie snel te ver-

grootste marktsegment blijft en naar ver-

n
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STIJN GROVE
DIRECTEUR DUTCH DATA CENTER
ASSOCIATION

GEACHTE LEZER,
We digitaliseren en automatiseren sneller dan

met 33% tot 27.000. Ook in Utrecht ziet het

toekomstbestendige sector, met gouden kan-

ooit, en dat beïnvloedt de manier waarop we

UWV een daling van 20% in het aantal vacatu-

sen voor ieder die affiniteit heeft met techniek

werken fundamenteel. Inmiddels heeft de digi-

res en een stijging van 21% van het aantal

en bereid is om te leren.

taal werkende bevolking een omvang van 2,2

WW-uitkeringen ten opzichte van 2019. We

miljoen en in 2025 groeit dit door naar 2.9 mil-

moeten nu actie ondernemen en versnellen,

Om die reden heeft de datacenterbranche het

joen. Een niet te stoppen trend, die bovendien

willen we het tij keren en de werkloosheidscri-

omscholingstraject tot Data Center Professional

ook niet bij te houden is: de kennis en vaardig-

sis de kiem smoren.

ontwikkeld, aangeboden door Data Center Col-

heden die we leren op school, zijn alweer ver-

lege en in samenwerking met het Ministerie

ouderd nog voordat we starten op de arbeids-

Gelukkig zijn er volop kansen in andere secto-

van Defensie. Met als doel om mensen met de

markt. Maar ook de baan die je nu hebt, zal

ren, die snelgroeiend zijn en hard op zoek naar

juiste technische competenties snel weer aan

continu veranderen of zelfs verdwijnen. Het is

personeel. Onze datacentersector is daar een

het werk te krijgen en te personeelstekorten in

dus belangrijk om je continu en actief te ver-

van. Juist nu iedereen thuis werkt en thuis leert

onze branche te reduceren. Wij zijn trots dat de

breden en te verdiepen, zodat je relevant blijft

en dus meer gebruik maakt van het internet,

branche dit initiatief zo snel heeft kunnen op-

op de arbeidsmarkt.

neemt de vraag naar datacenterdiensten fors

zetten. Meer informatie over dit mooie initia-

toe. Datacenters zijn fundamenteel voor thuis-

tief vindt u op www.datacentercollege.com

Die focus van overheid en onderwijs op “een

werkend Nederland, en dragen bovendien ¤1,5

leven lang ontwikkelen” is nu belangrijk dan

milj. bij aan het BBP. Omdat de sector snel

Groeten namens het team,

ooit, zeker nu 350.000 banen op de tocht ko-

groeit, is er ook een grote behoefte aan perso-

Met vriendelijke groeten,

men te staan door de Corona-crisis. Alleen al in

neel. Al in 2019 waren er honderden open-

Stijn Grove

Amsterdam is het aantal vacatures met 40%

staande vacatures en verwacht wordt dat er

Dutch Data Center Association

gedaald en het aantal werklozen toegenomen

tot 2024 duizenden banen bij komen. Een zeer

n

DCW DECEMBER
DDA

#1 MBO-KEUZEDEEL DATACENTER FACILITY
ENGINEERING OFFICIEEL GEPUBLICEERD
Een nieuwe onderwijs mijlpaal! Het keuzedeel

gen. Deze specialisatie richt zich met name op

ceerd, deze sluit met name aan op de ICT-oplei-

Datacenter Facility Engineering is officieel aan-

studenten in elektrotechniek en andere techni-

dingen.

geboden aan de Minister van OCW en kan van-

sche richtingen. Eerder deze zomer werd al het

af nu worden aangeboden op MBO-instellin-

MBO-keuzedeel Datacenter IT Techniek gelan-

n

#2 SCIENCE PARK OFFICIEEL VAN HET GAS!
Dankzij datacenter Nikhef is de gaskraan op

een duurzaam WKO-systeem met datacenter

Science Park nu definitief dicht! 720 studen-

restwarmte. Door deze overstap wordt de

tenwoningen worden nu verwarmd middels

CO2-uitstoot van het studentencomplex jaar-

lijks bijna 200 ton minder.
n

#3 DIGITAL KICKSTART EUROPE 2021
Begin het nieuwe jaar goed met de laatste

wikkelingen op het gebied van cloud-, con-

data center- en cloud management. Dit jaar

trends op het gebied van digitale infrastruc-

nectiviteit- en datacenters. De conferentie

zal de conferentie digitaal plaatsvinden, voor

tuur, technologie en investeringen, tijdens

biedt een platform aan industry leaders om

meer informatie zie www.kickstartconf.eu.

KickStart Europe op 21 januari 2021! Deze

trends, meningen en ideeën te delen, direct

DDA-deelnemers en DDA-partners hebben

Strategie- & Netwerkconferentie is dit jaar di-

aan het begin van het jaar. Bezoekers zijn

recht op 2 vrijkaartjes. Meer informatie hier-

gitaal te bezoeken. Bespreek gezamenlijk

o.a. internationale ontwikkelaars, financier-

over volgt.

met de Europese industrie de nieuwste ont-

ders, ontwerpers, bouwers, investeerders en

DDA
PUBLICATIES
•

ECOSYSTEM GUIDE 2020

•

DATACENTER GIDS 2020

Een volledig overzicht van onze publicaties
vindt u op www.dutchdatacenters.nl/publicaties.

AGENDA
•

KICKSTART EUROPE 2021 - JANUARI 2021

Een volledig overzicht van onze events vindt u
op www.dutchdatacenters.nl/agenda.
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advancing information technology systems

BICSI VERNIEUWT RCDDCERTIFICERINGSPROGRAMMA
BICSI heeft onlangs de details bekendgemaakt van het vernieuwde RCDDcertificeringsprogramma, gebaseerd op de 14de TDMM-editie. Gezien de wereldwijde erkenning
hiervan is dit zowel een belangrijke ontwikkeling voor iedereen met de ambitie om RCDD te
worden, als de duizenden actieve RCDD’s. Minder bekend in deze regio zijn BICSI’s programma en
de certificeringen voor installateurs, die echter ook business-kansen mogelijk maken.

De RCDD-certificering biedt adviseurs het

seerd naar de laatste technische ontwikkelin-

Bij het verschijnen van deze DatacenterWorks

voordeel dat hun kennis en ervaring in de hele

gen op het gebied van onder andere 5G, DAS,

editie is de 2020 EMEA Conference & Exhibiti-

wereld wordt erkend en ze daardoor dus een-

WiFi 6, PoE en OM5. Tevens zijn de hoofdstuk-

on al achter de rug, maar is er nog wel gele-

voudig kunnen meewerken aan internationale

ken over datacenters en de infrastructuren in

genheid om deel te nemen aan de virtuele BI-

projecten. Ook in Europa en als onderdeel

zorginstellingen uitgebreid. Op BICSI’s website

CSI WINTER 2021 conferentie. Deze wordt

daarvan de Benelux vragen grote internatio-

kunnen geïnteresseerden zich registreren voor

namelijk van 28 februari tot en met 4 maart

naal opererende ondernemingen naar de

een gratis preview van de TDMM.

georganiseerd. Het programma en de registra-

RCDD-certificering bij grote projecten voor

tiemogelijkheid staan uiteraard op BICSI.org.

computerruimten en datacenters. Verder ver-

CERTIFICERINGEN VOOR INSTALLATEURS

Informatie over de Europese-activiteiten van

groten adviseurs hun marktwaarde en carriè-

Hoewel veel kleine installateurs in de Benelux

BICSI en gepubliceerde presentaties zijn te vin-

rekansen met deze persoonsgebonden certifi-

geen behoefte zullen hebben om BICSI-certifi-

den onder het Mainland Europe gedeelte na

cering.

de

ceringen voor te behalen, maken deze echter

de menukeuze ‘Membership & Global Com-

veranderingen in het RCDD-programma en

ook businesskansen mogelijk. Zeker als bedrij-

munity’.

zelfs een compleet handboek ter voorberei-

ven na de huidige crisis weer gaan investeren

ding is uiteraard te lezen op BICSI.org.

in hun internationale expansieplannen. Het Ca-

Meer

detailinformatie

over

bling Installation Program bestaat uit de basis
TDMM 14DE DRUK

BICSI Installer 1 en complementaire BICSI In-

BICSI’s vernieuwde RCDD-certificering is geba-

staller 2 Copper en Optical Fiber certificerin-

seerd op en daarom een direct gevolg van de

gen. Ook is er nog de BICSI Technician certifi-

begin dit jaar beschikbaar gekomen 14de druk

cering met een hogere ervaringsdrempel.

van de Telecommunications Distribution Me-

Hoewel het installateursprogramma geba-

thods Manual. De wereldwijd gebruikte en er-

seerd is op Amerikaanse standaarden, dragen

kende blauwdruk voor het ontwerpen en in-

ze bij aan het verdiepen en verrijken van de

stalleren

bekabelinginfrastructuren.

kennis en vaardigheden voor het deskundig

Behalve een nieuw hoofdstuk over speciale

installeren van bekabelinginfrastructuren en

ontwerpaspecten is dit handboek geactuali-

daaraan gerelateerde fabrikantgaranties.

van

n
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Ei•pdu
Ei•pdu is a fully hot-swappable economical
and intelligent Power Distribution Unit
designed especially for critical energy users.
The system serves large and medium-sized
data centres in Europe and the UK. Learn more
about Ei•pdu and its many beneﬁts by taking
the product tour.

Continuous energy availability
100% hot swappable
Intelligent metering

Take the product tour
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5.565

118.430
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Phases monitored

+31 348 420 540

info@ei-woerden.nl

www.eipdu.com

Powered by Elektro Internationaal:
your trusted supplier in Mainland Europe

The old business
model is changing.
OpEx is in, CapEx
is out.
Future proof your IT infrastructure
and keep up with the on-demand
consumer mindset. Discover
our as-a-Service offerings and save
on costs.

READ MORE

cyxtera.com/future-proof-hybrid-it

