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Croon Elektrotechniek is een van de techniek bedrijven binnen TBI en Nederlands grootste in 

elektrotechniek gespecialiseerde bedrijf en heeft de kennis, de ervaring en het vakmanschap om 

intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, te implementeren, 
te beheren en te onderhouden.  

TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en 

onderhoudt. TBI kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie met ondernemingen die beschikken 

over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.  

Datanize  is een bundeling van twee TBI techniek bedrijven: Croon Elektrotechniek en ingenieursbureau 

Wolter & Dros. Met Datanize beschikt u over een partner die u gedurende de gehele lifecycle van uw 

datacenter ondersteunt. Datanize is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van 

datacenters. 



Agenda 
• Positionering BIM, MEP, GBS en DCIM in datacenters   

• Levenscyclus dilemma datacenters 

• Focus BIM, MEP, GBS, DCIM 

• Een integrale benadering van datacenters 

• Wat kan er nu al 

• Voorwaarden 

• Standaarden 

• Stellingen 

 



Positionering disciplines binnen een datacenter 
 

DC gebouw: geometrie, ruimten  (BIM)  

Omgeving DC:  Providers, inpassing in ecosysteem 

Support systemen DC gebouw: comfort, beveiliging, 
communicatie  (GBS, DCIM)  

Support systemen IT: Energie & koeling   (MEP, DCIM) 

IT infrastructuur:  IT-apparatuur en –bekabeling, 
IT applicaties en IT beheersystemen 

(DCIM) 



BIM 

GBS 

Traditionele situatie datacenters: 
“eiland bedrijf” van disciplines 

stakeholders 

Representeert de essentie 
van een datacenter 

DCIM 

MEP 

initiatie beheer 



Scope BIM ontwerpsoftware 
Focus op constructieve vorm en constructieve veiligheid 



Scope MEP ontwerpsoftware 
Focus op functionaliteit en performance energie en HVAC 

MEP: Mechanical, Electrical, and Plumbing 



Scope GBS managementsoftware 
Focus op facilitaire voorzieningen en fysieke veiligheid  



Scope DCIM managementsoftware 
Focus op beheer en performance van IT-infrastructuur 

 (in de context van  deze presentatie) 



Lifecycle view op DC 

Initiële ontwerp 
en bouw DC 

upgrading IT 
upgrading 

GBS 

verzamelen 
operationele data 

correctief en preventief 
onderhoud 

Aanpassing business 
strategie DC 

tijd initiatie 

Groot onderhoud 
MEP 

Upgrading/uitbreiding 
gebouw 

Configuratiemanagement: borging kwaliteit van informatie  



Ontwerp 
eisen 

Ontwerpeisen van het datacenter 
(wat vereist is er te zijn) 

Datacenter documentatie. 
 (wat we zeggen dat er is) 

Ontwerp 
informatie 

Operationele 
informatie 

Assetmanagement 
informatie 

Kwaliteitsview op DC 
KPI’s:  RAMSSHEEP en kwaliteit van informatie 

Fysieke en operationele configuratie van het datacenter 
(wat er daadwerkelijk is) 

“Ontwerp integriteit 

Technische integriteit  

Operationele integriteit” 

Moet overeenkomen met Moet overeenkomen met 

Moet overeenkomen met 

RAMSSHEEP: 
• Reliability 
• Availability 
• Maintainability 
• Safety 
• Security 
• Health 
• Economics 
• Environment 
• Politics 



Effecten “eilandbedrijf” van disciplines 

• Meervoudige invoer van hetzelfde object / informatie 

• Inconsistentie in naamgeving objecten 

• Geen expliciete relatie tussen objecten 

• Rework door conflict constatering achteraf 

• Sub-optimalisaties tijdens ontwerp en onderhoud door gebrek aan 
geïntegreerde informatie. 

• Wijzigingen in de DC configuratie na oplevering moeizaam door gebrek aan 
informatie.  

 

 



GBS 

BIM 

DCIM 

Toekomstige situatie lifecyle management datacenters 

MEP 

stakeholders 

• Data-integratie  
• Data-exchange 
• Configuratiemanagement 
• Data-collectie en analyse 
• Documentmanagement 

DC 
Bibliotheek 

Open 
standaarden 



Wat kan er nu al? 

• 3D visualisaties IT infrastructuur integreren met BIM (b.v. via IFC standaard). 

• DC eenduidig coderen en relateren aan BIM (ruimten) en documentatie. 

• Eén dashboard voor IT infrastructuur, gebouwfuncties en beveiliging. 

• Modulair ontwerpen en bouwen. 

• Bij onderhoud/vervanging direct beschikbaar hebben van de juiste 
informatie. 

• DCIM in vroeg stadium inzetten bij ontwerp DC. 

 

 



Voorwaarden  
• Samenwerking betrokken partijen. 

• Afspraken maken over integraal configuratiemanagement. 

• Een adequate informatie architectuur realiseren voor de gehele levenscyclus 

• Kiezen voor software die open standaarden ondersteund. 

• Gebruik maken van gezamenlijke bibliotheek: één taal hanteren. 

• Eenmalig definiëren van configuratie items en delen tussen disciplines. 

• Integraal en modulair ontwerpen en bouwen. 

• Standaarden hanteren. 

 

 



Specifieke DC Standaarden: 

 NEN Normcommissie 381039 ‘Computerruimten en datacenters’   

Nederlandse PraktijkRichtlijn NPR 5313:  
ontwikkeld om met betrokken partijen 
dezelfde taal te spreken. 

EN 50600 “Information technology –  
data centre facilities and infrastructures” 

ISO 50001: algemeen raamwerk hoe je 
praktisch en verantwoord energieverbruik 
kunt managen 



Data-integratie en BIM  standaarden: 
 NEN Normcommissie 381184 ‘Automation Systems and Integration 

Doelstelling:  “Verbetering van de processen binnen en tussen marktpartijen”.  

Specifiek: Het verhogen van de kwaliteit en efficiëntie van de gegevensuitwisseling en 
het verbeteren van de interoperabiliteit in de sectoren Procesindustrie, Bouw, Ship 
building en Aerospace. 

Focus: 

• Semantiek en digitale representatie en kwaliteit van informatie; 

• Organisatie, opslag, delen en uitwisselen van informatie;  

• Soorten bibliotheken (concepten, objecttypen); 

• IT architecturen en interoperabiliteit van ondersteunende ICT. 



Stellingen mbt toekomstige DC’s  

• Faalkosten t.g.v. gebrekkige informatie huishouding wordt niet meer 
geaccepteerd door stakeholders en vereisen DataCenter Lifecycle Management 
aanpak (DCLM). 

• Geometrisch en niet-geometrische data worden op basis van open standaarden 
eenduidig vastgelegd en uitgewisseld. 

• Optimale RAMSSHEEP wordt bereikt door  

– Kwaliteit van informatie 

– multidisciplinair integrale, modulaire realisatie van DC’s. 

• Datacenters worden adaptief door modulair ontwerp en modulaire bouw. 

• Inhoud bepaalt de vorm: DCIM wordt leidend. 
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