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Kunnen uw IT Beheerskosten omlaag en wat Betekent dIt 

voor de BetrouwBaarheId/veIlIgheId?

dInsdag 17 novemBer 2015

1931 congrescentrum

BraBanthallen •  

oude engelenseweg 1

den Bosch

Tijdens IT Room Infra (17 november, 1931 Congres- 
centrum in Den Bosch) krijgen bezoekers tools om deze 
vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Welke nieu-
we technieken zijn er beschikbaar om energieverbruik 
te reduceren of de betrouwbaarheid te verhogen?

In het programma zien bezoekers welke winst er te 
boeken is bij zowel nieuwbouw als bij het renoveren van 
bestaande ruimtes. Nieuw in het programma zijn de 
tracks Datacenter Technologie en IT Cloud/Transitie.

Binnen de track Datacenter Technologie vertellen 
datacenterspecialisten welke innovatieve technieken 
zij toe hebben gepast. Binnen IT Cloud/Transitie 
worden bezoekers bewust gemaakt van de kansen en 
uitdagingen bij het (gedeeltelijk) outsourcen van de  
IT omgeving.  

De onderwerpen van de lezingen zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd en 
verdeeld in vijf tracks (iedere track 
bestaat uit zes lezingen):

• Bouwen & Beveiligen
• Monitoren & Managen
• Koeling, Power & Connectiviteit
• IT/Cloud Transitie
• Datacenter Technologie

Het programma wordt plenair  
geopend met een lezing vanuit  
Pb7 Research over de verschillen  
in inzichten tussen Facilitair Mana-
gers en IT Managers (investeringen/ 
outsourcen). Het onderzoek, mede 
uitgevoerd door IT Room Infra, staat 
aan de basis van deze lezing. Het pro-
gramma wordt afgesloten door Erik 
Jan van Vuuren die namens Microsoft 
zijn visie met de bezoekers deelt.

Op de kennismarkt is er veel te zien 
en te beleven. 62 Exposanten tonen 
de laatste ontwikkelingen en het 
Datacenter Cafe is dé plaats om  
even te gaan zitten, nieuwe mensen 
te ontmoeten of te luisteren naar  
de interviews.

IT Room Infra is gratis te bezoeken 
door beheerders, managers, 
eigenaren, technisch consultants 
en installateurs van datacenters/
computerruimtes (en overige 
decision makers met betrekking 
tot de aanschaf van infrastructuur). 
Aanmelden kan tot en met zondag  
15 november.

http://www.abb.com
http://www.aegps.com
http://www.airatwork.nl
http://www.alteco.nl
http://www.apac.nl
http://www.atal.nl
http://www.aten.eu
http://www.beveco.nl
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9.30-10.00 Presentatie resultaten onderzoek ‘verticale integratie in het datacenter; IT en facilitair management door een deur’

Bouwen & Beveiligen Monitoren & Managen Koeling, Power & 
Connectiviteit

IT/Cloud Transitie Datacenter Technologie

10.00-10.25 Informatiebeveiliging voor de 
facilitair manager

Praktijkcase - ervaringen van 
alphacloud met DCIM

Wat zijn de gevolgen van  
converged-IT voor uw  
MER/SER-omgeving?

De toekomst van uw  
IT-infrastructuur: zelf doen of 
uitbesteden?

Zijn prefab-datacenters ook 
geschikt voor u?

10.25-11.15 Pauze

11.15-11.40 Hoe veilig is uw data? BIM + DCIM = optimaal  
ontwerpen, bouwen en beheren 
(+ een gunstige TCO)

Koper- en glasvezelbekabeling: 
is uw netwerk klaar voor de 
toekomst?

Hoe gaat de transitie naar de 
cloud? 

Introductie van een nieuw type 
infrastructuur voor colocatie 
datacenters

11.45-12.10 Tijdens de verbouwing is het 
datacenter gewoon open

Verbeter continu uw 
energieprestatie met behulp 
van ISO 50001  

Hoe kan ik de restwarmte van 
datacenters hergebruiken?

Hoe krijgt u grip op de prestaties 
van uw cloud-applicaties?

Hyperconvergence gaat het 
datacenter opnieuw vormgeven

12.10-13.30 Pauze

13.30-13.55 Hoe modificeert u op verant-
woorde wijze technische instal-
laties in uw datacenter?

Praktijkcase - physical layer 
management (PLM) voor het 
datacenter

Hoe houdt u uw datacenter- 
infrastructuur up-to-date?

Cloud vraagt om een ander type 
datacenter manager en   
IT manager

Voor- en nadelen van de hogere 
temperaturen die ASHRAE 
adviseert

14.00-14.25 Blussen moet je niet willen Ook u kunt uw datacenter 
besturen met een app - maar 
moet u dat wel willen?

Renoveren van een datacenter-
koeling loont

(Tijd)synchronisatie van  
applicaties bij gebruik van 
cloud en hosting

Integratie van energie-
efficiënte datacenters en  
smart cities

14.25-15.15 Pauze

15.15-15.40 Datacenters hebben behoefte 
aan beter cameratoezicht

Praktijkcase - breng techno-
logie, ervaring en expertise 
van de procesindustrie naar de 
datacenterindustrie

Hoe verhoogt u de betrouw-
baarheid en beschikbaarheid 
binnen uw datacenter?

Praktijkcase - de ervaringen 
van Koenen & Co met de  
transitie naar de cloud

Praktijkcase - kan dat in Neder-
land: een Tier IV en bovendien 
CO2-negatief datacenter?

15.45-16.15 De ontwikkeling van hyper scale datacenter capaciteit het fundament van Microsoft Cloud

16.15-17.30 Borrel

http://www.3c-nl.com
http://www.compose.nl
http://www.nl.comstor.com
http://www.condair.nl
http://www.conteg.com
http://www.croon.nl
http://www.3c-nl.com
http://www.datacenterworks.nl
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9.30-10.00 Presentatie resultaten onderzoek ‘verticale integratie in het datacenter; IT en facilitair management door een deur’
Goede samenwerking tussen IT-mensen en facilitair medewerkers is van cruciaal belang voor een succesvol datacenter-project. Op verzoek van 
IT Room Infra onderzocht Pb7 Research hoe u deze samenwerking kunt verbeteren. Ook geven de resultaten van dit onderzoek u inzicht in de vraag 
wie nu precies beslist over welke datacenter-investeringen.
Peter Vermeulen, Pb7 Research

http://www.dutchdatacenters.nl
http://www.pb7.nl
http://www.cabling.datwyler.com
http://www.dencohappel.com
http://www.draka.nl
http://www.eaton.nl/nederland
http://www.elinex.nl
http://www.emersonnetworkpower.eu


Bouwen & BeveIlIgen
Track 1

Samengesteld door:

ochtend

10.00-10.25 Informatiebeveiliging voor de facilitair manager
Informatiebeveiliging is meer dan een firewall of antivirustoepassing. Naast toegang tot data zijn efficiency, effectiviteit, beschikbaarheid, 
exclusiviteit en integriteit belangrijke begrippen. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe u dit met behulp van 
risicomanagement efficiënt kunt aanpakken. 
Erik van Egmond, Zentrys 

11.15-11.40 Hoe veilig is uw data?
Fysieke beveiliging (voorkomen van ongewenste bezoekers) en IT-security (voorkomen van cybercriminaliteit) lopen steeds vaker in elkaar over. 
Technische hulpmiddelen kunnen hier prima helpen, maar de mens blijft de zwakste schakel. Waar zitten die zwakke plekken en wat kunt u daar  
tegen doen?
Ernst-Jan Zwijnenberg, Hoffmann Bedrijfsrecherche

11.45-12.10 Tijdens de verbouwing is het datacenter gewoon open
Ook datacenters moeten vroeg of laat verbouwen of renoveren. Hoe selecteert u de juiste bouwpartner hiervoor? Gaat u voor kwaliteit en relatief 
hoge kosten, of voor de goedkoopste aanbieder? Diverse voorbeelden laten zien hoe het niet moet. Maar u krijgt tijdens deze presentatie ook volop 
tips hoe u wél de juiste bouwpartner kiest.
Bas van Asten, Remtech Nederland

mIddag

13.30-13.55 Hoe modificeert u op verantwoorde wijze technische installaties in uw datacenter?
Vervanging of uitbreiding van technische installaties in datacenters levert vaak stevige risico’s op voor zowel de installateur als de opdrachtgever. 
Voorheen werd niet of nauwelijks rekening gehouden met inspecties, vervangingen of uitbreidingen op basis van NEN 3140. Aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld leert u hoe deze norm kan helpen om de risico’s te beperken.
Raymond van der Tempel, Strukton Worksphere

14.00-14.25 Blussen moet je niet willen
Brandmeldsystemen in computerzalen spelen niet of nauwelijks in op de snelle ontwikkelingen in de IT-sector. In deze lezing leert u tot welke 
problemen dit kan leiden en reikt de spreker een aantal alternatieve methoden aan die wél zorgen voor een snelle en realistische beveiliging  
tegen brand. 
Kees van Toer, Protecfire

15.15-15.40 Datacenters hebben behoefte aan beter cameratoezicht
Veel datacenters passen cameratoezicht toe. De kwaliteit van de beelden - en daarmee de bruikbaarheid - valt echter vaak tegen. Hoe kunt u komen 
tot een goede kwaliteit en hoe kan dit objectief worden beschreven en gecontroleerd? U maakt tevens kennis met de richtlijnen op het gebied van 
cameratoezicht. 
Johan de Wit, Siemens
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http://www.emersonnetworkpower.nl
http://www.4top.nl
http://www.geocomfort.nl
http://www.exide.com/be/nl/producten-en-solutions/network-power.aspx
http://www.werackyourworld.com/
http://www.heynen.com
http://www.hellermanntyton.nl
www.greenitamsterdam.nl


monItoren & managen
Track 2

Samengesteld door:

ochtend

10.00-10.25 Praktijkcase - ervaringen van alphacloud met DCIM
Dat monitoring nog in de kinderschoenen staat, blijkt wel uit de vele definities van DCIM. Vaak wordt monitoren gezien als kostenpost, zonder dat 
goed wordt nagedacht over de drijfveren achter DCIM. In deze praktijkcase leert u hoe AlphaCloud door het gebruik van DCIM de efficiëntie heeft 
verbeterd, het aantal FTE’s heeft kunnen terugdringen en kostenbesparingen wist te realiseren.
Aernout DeBeurme, AlphaCloud en Rene de Theije, Perf-IT

11.15-11.40 BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO)
De combinatie van BIM en DCIM is voor datacenters ideaal. Door de BIM en de DCIM data uitwisselbaar en beschikbaar te maken kan zowel tijdens 
ontwerp als operatie de functionaliteit van beide systemen benut worden. Hierdoor kan het ontwerp maximaal afgestemd zijn op de operatie en 
kunnen aanpassingen worden ontworpen en uitgevoerd in volledige afstemming met de operatie. Is dit nu al mogelijk?
Leo van Ruijven, Croon Elektrotechniek B.V.

11.45-12.10 Verbeter continu uw energieprestatie met behulp van ISO 50001  
Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem voor uw datacenter helpt niet alleen uw energiegebruik en uw carbon footprint te 
verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te verlagen. Bovendien voldoet u ook nog eens op het gebied van energie en milieu volledig 
aan alle wettelijke eisen.
Dennis Klein, Socomec 

mIddag

13.30-13.55 Praktijkcase - physical layer management (PLM) voor het datacenter
Case study waarbij een datacenter eigenaar door het toepassen van real-time monitoring (directe inzage/zicht) van de fysiekelaag (bekabelings-
infrastructuur) zowel de operationele kosten en de interventietijd (reactietijd) sterk verlaagd heeft. Verder wordt er ingegaan op de definitie van PLM, 
toelichting bij de huidige ontwikkelingen en de belangrijkste stappen bij een succesvolle implementatie van de hardware en software elementen van 
een PLM systeem.
Rudy Musschebroeck, TE Connectivity

14.00-14.25 Ook u kunt uw datacenter besturen met een app - maar moet u dat wel willen?
Het moderne datacenter kunt u zonder problemen op afstand beheren en besturen. Iedere aanbieder ontwikkelt inmiddels apps voor gebruik op 
smartphones of tablets. Erg handig voor de beheerder, maar ook risicovol als u nadenkt over de gevolgen van misbruik of een inbraak. 
Frans van Westen, Reichle & De-Massari

15.15-15.40 Praktijkcase - breng technologie, ervaring en expertise van de procesindustrie naar de datacenterindustrie
Net als bij datacenters gaat het in de procesindustrie vooral om betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid. Een expert uit de 
procesindustrie laat u zien hoe zij tot een veilige en optimale bedrijfsvoering komen en welke rol monitoring- en controlsystemen hierbij spelen.
Joop Peeters, Trinseo namens ABB
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http://www.heras.nl
http://www.hisafe.nl
http://www.ictroom.com
http://www.interconnect.nl
http://www.intronics.nl
http://www.KoningenHartman.com
http://www.ksb.com/ksb-nl
http://www.kvt.nl


KoelIng, Power & connectIvIteIt 
Track 3

Samengesteld door:

ochtend

10.00-10.25 Wat zijn de gevolgen van converged-IT voor uw MER/SER-omgeving?
Uw netwerkinfrastructuur wordt steeds intensiever gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van het snelgroeiende aantal IP-devices, maar ook van 
Power over Ethernet. De spreker laat zien wat de impact hiervan is op uw SER/MER en uw datacenter-omgeving. Het is daarom van cruciaal belang 
dat u het juiste type bekabeling kiest en veel aandacht besteedt aan de manier waarop het netwerk wordt aangelegd. 
Richard Vermeulen, Forehand Network Components & Devices

11.15-11.40 Koper- en glasvezelbekabeling: is uw netwerk klaar voor de toekomst?
Hoe zorgt u voor een toekomstvast, stabiel en veilig fundament voor uw IT-omgeving? Door de groei van IP-applicaties en PoE-mogelijkheden is het
van belang om nu reeds de juiste keuzes te maken in het aantal netwerkaansluitingen, beveiliging en beheer opties zodat beschikbaarheid en 
continuiteit gewaarborgd blijven. De juiste architectuur vandaag zorgt voor een gezonde IT omgeving die bijdraagt aan de bedrijfsvoering van morgen.  
Frank van Kessel, Molex Premise Networks

11.45-12.10 Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken?
Hergebruik van restwarmte kan een interessante optie zijn voor datacenters die waarde toekennen aan deze restwarmte. Hoe kunt u restwarmte 
voor gebouw-, proces- of tapwater hergebruiken? En welke systemen zijn hiervoor geschikt? Ook gaat de spreker in op de vraag of hergebruik van 
restwarmte invloed heeft op de betrouwbaarheid van het datacenter.
Martijn Kolk, Apac

mIddag

13.30-13.55 Hoe houdt u uw datacenterinfrastructuur up-to-date?
Alleen een totale integratie van koeling, power en connectiviteit helpt om uw datacenter flexibel en klaar voor de toekomst te maken. Slim investeren 
in de juiste technologie houdt daarbij de Total Cost of Ownership beheersbaar. De spreker behandelt dit thema aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden. 
Vincent Liebe, Minkels 

14.00-14.25 Renoveren van een datacenterkoeling loont
Uw datacenter kan geen fractie van een seconde zonder stroom en geen minuut zonder koeling. Continuïteit van koelen is belangrijk. Met een 
praktijkcase behandelt de spreker het vervangen van een koelinstallatie in een bestaand datacenter. Waarom kozen zij voor vervanging? Hoe kunt u 
op dezelfde manier de continuïteit van uw datacenter verbeteren en de energie- en onderhoudskosten terugdringen? 
Arthur Singendonk, Air@Work

15.15-15.40 Hoe verhoogt u de betrouwbaarheid en beschikbaarheid binnen uw datacenter?
Een noodstroominstallatie speelt een hoofdrol in het datacenter. Maar hoe houdt u de kosten in de hand en vergroot u tegelijkertijd de 
betrouwbaarheid? Nieuwe ontwikkelingen, slimmere systemen en een geautomatiseerd proces spelen hier op in voor een zo efficiënt mogelijk 
beheer. Hoe verhoogt u hiernaast uw bedrijfszekerheid en de levensduur van batterijen middels correct preventief onderhoud? 
Xander van Rootselaar, Elinex Power Solutions en Kim Corten, GNB
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http://www.minkels.com
http://www.molexpn.com
http://www.mulder-hardenberg.com/nl
http://www.nexans.nl/lansystems
http://www.oec.nu
http://www.perf-it.eu
http://www.pon-cat.com
http://www.metz-connect.com/nl


IT/cloud TransItIe
Track 4

Samengesteld door:

ochtend

10.00-10.25 De toekomst van uw IT-infrastructuur: zelf doen of uitbesteden?
De vraag naar cloud-oplossingen neemt fors toe. Welke business-overwegingen liggen hieraan ten grondslag? Wat zijn de voor- en nadelen van 
public, private en hybrid cloud-omgevingen en wanneer kiest u voor welke oplossing? Wat wordt vervolgens uw strategie ten aanzien van uw  
IT-infrastructuur: make or buy? 
Rob Stevens, Interconnect

11.15-11.40 Hoe gaat de transitie naar de cloud?
Als het gebruik van gestandaardiseerde cloud-oplossingen zinvol is voor uw organisatie, hoe start u dan vervolgens zo’n traject? Hoe wordt tijdens 
die transitie de continuïteit van de infrastructuur en de services naar klanten bewaakt? Wat zijn belangrijke juridische kaders rond veiligheid, 
aansprakelijkheid en faillissement van een cloud-leverancier?
Hans Timmerman, EMC 

11.45-12.10 Hoe krijgt u grip op de prestaties van uw cloud-applicaties?
Hoe zorgt u er voor dat uw cloud-applicaties optimaal beschikbaar zijn voor de gebruikers? Voor, tijdens en na de migratie van applicaties naar de 
cloud wilt u niet voor verrassingen komen te staan. Optimaal gebruik van de beschikbare bandbreedte en netwerkinfrastructuur bepalen in hoge 
mate de gebruikerservaring. Hoe kunt u de gewenste prestaties monitoren en controleren?
Len Munday, Allot Communications namens Heijnen

mIddag

13.30-13.55 Cloud vraagt om een andere type datacenter manager en IT manager
U gaat (een deel van) uw applicaties vanuit de cloud afnemen. Wat betekent dit voor de rol van de datacenter manager en de IT-manager? In deze 
lezing leert u voor welke nieuwe uitdagingen datacenter/IT-managers dan komen te staan en hoe hun rol hierdoor verandert.
Ben Meesters, SPIE ICS

14.00-14.25 (Tijd)synchronisatie van applicaties bij gebruik van cloud en hosting
Wie gebruik gaat maken van applicaties uit de cloud of voor gebruik van hosting kiest, krijgt al snel te maken met de vraag hoe we applicaties die 
fysiek op verschillende locaties staan goed kunnen synchroniseren. In deze lezing leert u meer over Time Sync as a Service, de mogelijkheden die 
GPS-antennes bieden, evenals het toepassen van Network Time Protocol en Precision Time Protocol. 
Heiko Gerstung, Meinberg GMBH namens T&M Systems

15.15-15.40 Praktijkcase - de ervaringen van Koenen & Co met de transitie naar de cloud
Net als veel andere bedrijven kiest accountantskantoor Koenen en Co tegenwoordig zoveel mogelijk voor applicaties uit de cloud. Daarbij maakt men 
gebruik van Valid als Service Integrator. Welke keuzes zijn hierbij gemaakt en hoe verloopt het proces in de praktijk? 
Koenen en Co, Leo Bras - Valid, Rob Mertz 
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IT-SYSTEMS

http://www.protecfire.com
http://www.raritan.com
http://www.rdm.com
http://www.remtech.nl
http://www.rittal.nl
http://www.datacenter-cabling.com
http://www.schaefer-it-systems.com
http://www.schleifenbauer.eu
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10.00-10.25 Zijn prefab-datacenters ook geschikt voor u?
Prefab-modules bieden uitstekende mogelijkheden om het gebrek aan flexibiliteit van bestaande datacenters op te lossen. Uw datacentercapaciteit 
kan hierdoor stap-voor-stap groeien, waardoor u veel geld en tijd bespaart ten opzichte van traditionele bouwmethoden. In deze presentatie ziet u aan 
de hand van een praktijkvoorbeeld hoe dit in zijn werk gaat.
Eric Wilcox, Emerson Network Power

11.15-11.40 Introductie van een nieuw type infrastructuur voor colocatie datacenters
Het interne glasvezelnetwerk is de slagader van het datacenter en biedt mogelijkheden om uw business verder te laten renderen. Verbindingen 
tussen providers en klanten kunnen opgevolgd worden door een unieke oplossing, gebaseerd op meervoudige glasvezelconnectoren (MPO). Deze 
nieuwe en eenvoudige manier van distributie creëert meer financieel rendement en zal de toekomst vormen in iedere colocatie.
Lars van der Voorn, Simac Electronics

11.45-12.10 Hyperconvergence gaat het datacenter opnieuw vormgeven
Hyperconverged infrastructuren vormen een nieuwe technologie-aanpak om gevirtualiseerde applicaties te ondersteunen. Het samenvoegen van
compute, storage en networking in één bouwblok maakt het mogelijk om IT vergaand te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. De spreker gaat in
op het belang van deze trend voor het datacenter en schetst de mogelijkheden.
Arif Goelammohamed, SimpliVity namens Comstor

mIddag

13.30-13.55 Voor- en nadelen van de hogere temperaturen die ASHRAE adviseert
ASHRAE adviseert al een aantal jaren om de grenzen voor temperatuur en de luchtvochtigheid in datacenters te verbreden. Toch doet een derde van de 
datacenters dit nog altijd niet. Moderne installaties zoals die van Google tonen echter duidelijk aan dat deze aanpassing uitstekend werkt. De spreker 
informeert u over de voor- en de nadelen van het opvolgen van de ASHRAE-aanbevelingen.
Dirk Harryvan, Certios

14.00-14.25 Integratie van energie-efficiente datacenters en smart cities 
Het Europese Geyser-project ontwikkelt een koppeling tussen smart grids en energie-efficiënte datacenters. Het doel is om energieverbruik en 
milieubelasting te verminderen door het gebruik van speciale managementsoftware. Vraag en aanbod van datacenter en de omgeving waarin deze is 
gevestigd kan hiermee op elkaar afgestemd worden. Alticom test momenteel een prototype van dit systeem op drie locaties. 
Ed Boerema, Alticom

15.15-15.40 Praktijkcase - kan dat in Nederland: een Tier IV en bovendien CO2-negatief datacenter?
U wilt een datacenter dat modulair van opzet is? CO2-negatief. Met honderd procent groene stroom. Aansluiting op een bestaande warmtering. 
Plus hergebruik van alle restwarmte. En een Tier IV-certificering van het Uptime Institute? Ga dan luisteren naar deze presentatie over het nieuwe 
datacenter van KPN op de High Tech Campus in Eindhoven. 
Patrick Eshuys, KPN
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15.45-16.15 De ontwikkeling van hyper scale datacenter capaciteit; het fundament van Microsoft Cloud
Erik Jan van Vuuren, Azure Lead bij Microsoft Nederland neemt u mee in de snelle ontwikkelingen van datacenters van Microsoft die snelle groei van 
de meer dan 200 Cloud diensten van Microsoft mogelijk maken. In deze presentatie besteedt Erik Jan aandacht aan de snelle ontwikkelingen, groei, 
het energieverbruik, connectivity, operations en de toekomst van de wereldwijde datacenteroperatie van Microsoft Global Foundation Services.
Erik Jan van Vuuren, Microsoft Netherlands
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