Cloud vraagt om een ander type
datacenter- en IT-manager

Ben Meesters, SPIE ICS
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Agenda
• Een computerruimte in eigen huis, buitenshuis
of beiden?
• De complexiteit neemt toe
• Klaar voor verandering?
• Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
• Van dienstverlener naar dienstenregisseur
• Van reactief naar proactief

Een computerruimte in
eigen huis, buitenshuis of beiden?
• Bedrijven staan voor strategische
keuzes:
– Investeren / Betaalbaarheid
– Functionaliteit: extern / zelf doen
– Terug naar de kern

• Met impact op het bedrijfsmodel:
– IT primair of randvoorwaardelijk
– Kennis in huis of via partners
– Regelgeving en toekomstige behoeften

De complexiteit neemt toe
• Inmiddels 10 procent
van de applicaties draait
in de cloud. De overige
90 procent van de
applicaties bestaat uit:
– Local = 50 procent
– Remote = 20 procent
– Hosted/private cloud =
20 procent

Bron: Computer Profile 'Cloud Impact op de
Nederlandse Mid- en Enterprise markt’, september
2015

Klaar voor verandering?
‘Maar zijn bedrijven wel klaar voor die verandertrajecten?
Het onderzoek wijst uit dat voor groot deel het
antwoord negatief beantwoord moet worden. Hadden
in 2014 nog 83% van de respondenten vertrouwen in het
eigen vermogen om veranderprojecten te managen, dit
jaar ligt dat deel op 69%. Ook het vertrouwen in het
ontwerp van die veranderingen nam af van 67% naar
61%. Hulp van buitenaf lijkt steeds vaker welkom.’
Bron: Pb7 en DatacenterWorks, mei 2015

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Het is voor iedere markt verschillend:

Bron: Computer Profile 'Cloud Impact op de Nederlandse Mid- en Enterprise
markt’, september 2015

Zorg (case UMCG)
• Grote hoeveelheden data
• Patiëntengegevens
moeten altijd veilig zijn
• IT-ondersteuning van
diverse zorgactiviteiten in
de regio
• Verdere digitalisering van
het wetenschappelijk
onderzoek
• Datacenter in eigen
beheer

• Juiste technologiepartners
cruciaal is voor een
vlekkeloze realisatie van
een complex project

IT manager integraal
verantwoordelijk voor
beheer

Financiële dienstverlening
• Digitalisering van de
dienstverlening
• Online bankieren is de
norm
• Datacenter wordt ‘core
business’
• Nieuwe IT-omgeving wordt
vaak extern opgebouwd
(co-lo) i.v.m. de
mogelijkheid om snel op te
kunnen schalen
• Legacy systemen blijven
draaien in eigen DC’s

• Toename van IT in de
boardroom
• Productinnovaties zijn ITgedreven

Opsplitsing IToperatie en ITinnovatie
(bimodal IT)

Overheid (case UWV)
• 52 locaties met MER’s
en SER’s
• 20.000 werkplekken
• Beheer van alle
MER/SER’s bij externe
partij
• Service Delivery
Manager externe partij
verantwoordelijk voor
de uitvoering van het
contract

IT manager wordt IT
regisseur

Industrie (FrieslandCampina Domo)
• Productielocatie voor
babyvoeding
• Lokale MER cruciaal voor
continuïteit
productieproces
• In vijf jaar groei van 300
naar 500 medewerkers
• Gespiegelde MER elders
op het terrein nog te
realiseren middels het
‘datacenter-in-a-box’concept

• Nieuwe ruimte moet
zeker weer tien jaar mee
kunnen
• Externe expertise in
projectteam

IT manager integraal
verantwoordelijk voor
beheer

Van dienstverlener naar
dienstenregisseur
• Door de komst van o.a. cloudapplicaties is de ITmanager steeds meer tijd kwijt aan zijn
schakelfunctie tussen markt, bedrijf en ITaanbod.
• Service Management met een koppeling met
DCIM geeft de IT-manager de tool om de regie
weer in handen te krijgen op het gebied van b.v.:
– Status KPI’s
– Nakomen SLA’s
– Monitoren van performance DC

Van reactief naar proactief

Service Level 1
(SL1)

Service Level 2
(SL2)

Service Level 3
(SL3)

Service Level 4
(SL4)

Service Level 5
(SL5)

- From Support to Business/Strategic Focus
- From CM/PM to CBM/PBM

SPIE, a shared ambition
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