
Welkom bij Interconnect 
Maartje van Alem – Marketing Manager 



Agenda 
• Introductie Interconnect 

 

• Outsourcing is niet meer weg te denken in de datacenterwereld 

        Wat zijn de laatste marktontwikkelingen? 

         Technologische trends 

         Impact op de totale keten 

         Hoe samen succesvol zijn en blijven? 

   

• Interconnectie: de rol van AMS-IX: het grootste internetknooppunt ter wereld - Henk Steenman, CTO  

 

• Kijkje achter de schermen van ons datacenter 

 

• Netwerkborrel  

 



Interconnect 

Opgericht in 1995 

Internet Service Provider 

 

2006: Datacenter 1 

2011: Datacenter 2 

 

+/- 80 medewerkers 



Interconnect Services 



• Hoofdkantoor 

• 800 m2 Datacentervloer 

• 24x7 toegang 

• Redundant netwerk 

• Redundant stroom 



• 3.000 m2 

• Tier 3+ classificatie  

• Zeer energie efficiënt 

• 24x7 toegang 

 



Datacenters 

Netwerkconnectiviteit 

• VCF (Virtual Chasis Fabric) 

• Core netwerk 
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Glasvezelnetwerk van Interconnect 

Engelen, Pettelaarpark, Soetelieve, Maaspoort, 
De Brand, De Vutter, De Rietvelden 

High Tech Campus, De Run, Flight Forum, Croy, Esp, 
Eindhoven-Acht, Park Forum, Achtse Barrier, De Hurk 



Certificeringen 

• ISO 9001 Kwaliteitsmanagement 

• ISO 27001 Informatiebeveiliging 

• ISO 14001 Milieumanagement 

 



Referenties 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.enexis.nl/&ei=z97AVLOTGcv6ULbgg6gC&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNFdwe7SCAwh3qU_lLDGxiroeClpsQ&ust=1422012493999602


Commerciele datacenters 

Leveranciers van betrouwbare IT infrastructuren 
Koeling + power + security ≠ onze core business 



Interconnect 

Betrouwbaarheid 

Drie essentiële keywords 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid 



 
Core business = bieden van nachtrust 



Marktontwikkelingen 



Co-Locatie als tussenstap bij outsourcing 

• Doorbraak tijdens economische crisis 

• Geen ruimte om te investeren in eigen datacenter(s) 

• Back-up omgeving extern en primaire omgeving in house 

• Na positieve ervaringen (SLA’s) wordt e.e.a. omgedraaid (primair extern, secundair intern) 

 

• Praktisch: eindklant hecht aan vertrouwde A-merken, heeft nog steeds enige invloed op 

keuze PDU’s, rackopstellingen etc. 

 



Groei Datacenterverkeer 

Bron: Cisco Global Cloud Index 2014 - 2019 



Cloudadoptie 

Bron: Dutch Cloud Readiness Report 2015 

Adoptiegraad EU: 19% Adoptiegraad Nederland: 28%  



Waarom men kiest men voor cloudoplossingen 

Operationeel voordeel: 

• Flexibel schalen van IT resources 

• Van Capex naar Opex 
 

Tactisch voordeel: 

• Bespoedigen business processen 

• Kortere time-to-market 

• Ondersteunt nieuwe manier van werken 

 
Strategisch voordeel: 

• Focus op kernactiviteiten 

 



Cloud: logisch vervolg bij outsourcing 

• Na eerste positieve ervaring co-locatie stijgt vertrouwen  

• Hardware wordt meestal niet meer door klant zelf vervangen 

• Men kiest nu vaak voor cloud services (IaaS) 

 

• Hybride omgevingen zijn populair  

 



Hybride omgevingen 

• Voor verschillende type data worden andere oplossingen gezocht  

• in-house, co-locatie, private cloud, public cloud 

 

• Rol van IT manager is anders 

• onderhandelt over SLA’s, verzorgt risicoinventarisaties en audits. 

 

• Praktisch: eindklant staat steeds verder af van keuzes m.b.t.(fysieke) IT 

infrastructuur.   

 



Andere tijden, nieuwe beslissers 

• Markt verandert snel evenals de DMU  

• Co-Locatie providers hebben andere behoeften dan eindgebruikers 

• Flexibiliteit belangrijk: langer beslissingstraject, realisatietijd moet 

steeds korter 

• Partnerships belangrijk: minder aanspreekpunten en tussenschakels 

• Behoefte aan standaardisatie van infrastructuur  

(menselijk falen nr. 1 oorzaak van downtime) 

  

 



Markttrends 

X 



Redundantie: hardware vs software 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                      

Technologische ontwikkelingen 



                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                      

Technologische ontwikkelingen 



Cloud zorgt voor steeds verdere ontkoppeling tussen 
eindgebruikers en IT infrastructuur 



Open Compute members 



Open compute scope project 

• Storage 

• Networking 

• Server design 

• Open rack 

• Infrastructure management 

• Datacenter 

  

 



  

 

Hoe succesvol zijn en blijven? 



  

 

Hoe succesvol zijn en blijven 

• Focus op kernactiviteiten (en durf te kiezen) 

• Blijf niet hangen in traditionele businessmodellen en oplossingen 

• Onderscheidend vermogen zit niet (alleen) in superieure producten 

maar steeds vaker in excellente service & delivery 

 

 



  

 

Hoe succesvol zijn & blijven 



Inhakertjes: IoT 



Inhakertjes: meldplicht datalekken 







De kracht van strategische partnerships: 

• End-to-end SLA’s 

• Snelle levertijden 

• Samenwerking in de keten en delen van verantwoordelijkheid 

 

  

 

Conclusies 



     √ Doe wat je zegt 

     √ Zeg wat je doet 

     √ Afspraak = Afspraak 

  

 

Wat verwachten wij van onze leveranciers 



Vragen? 




