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The Green Bay, wij ontwikkelen het groenste datacenter 

van Nederland in Borssele

• Het 
• 26 MW
• Geen Gensets maar 

Batterijen
• PUE 1,1



Agenda

• Iets over Cost Control

• Welke ontwikkelingen zijn bezig, wat is de trend

• Wat moet ik doen



De definitie van Cost Control
• Wat ga je uitgeven?
• Heb je daar geld voor?
• Waar denk je op uit te komen 

aan het  einde van het  jaar?
• Is het geld zinnig besteed?
• Waar kan ik tussentijds ingrijpen?

Cost control is dus veel meer dan 
kostenreductie



Nature 2018: We gaan groeien ..

Volgens de voorspelling t/m 2030:
• Datacenters X 6 in stroomverbruik
• Dit is WAY BEYOND COST CONTROL



De controller schrikt zich rot, X6

De aandacht is inmiddels verkegen, 
nu nog materialiseren



Tom Poes verzint een list

https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/code-conduct/datacentres

Ik ben lui, dus 
we gluren wat 
bij de buren

Alhoewel niet 
verplicht voor 
commerciële 
organisatie, wel 
voor openbare 
aanbestedingen. 



2018 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre 
Energy Efficiency

Even lezen, hier 
staat HEEL VEEL 

IN



Het Plan
1. Begrijpen hoe deze wereld werkt
2. Wat is de dynamiek van de 

omgeving
3. Aan welke knoppen kan ik draaien
4. Baseline vaststellen
5. Voer maatregelen door en pluk de 

vruchten die het meest opleveren
6. Resultaten controleren
7. Ga naar stap 1

Continuous improvement:
Plan -> Do -> Check -> Act



Hoe werkt deze wereld: “Wat is de opbouw van de Kostprijs”

• Afschrijving: 
– Aanschaf, restwaarde, technisch beheer, rente

• Stroomgebaseerde kosten:
– DC Huur is obv Stroom (IT-load max)

– Stroom rekening is obv verbruik (IT-Load)

– Efficiency datacenter = verbruik x PUE Rack met 5kW 
ongeveer 25.000 €/jr

50%

32%

18%

1MW computer vloer, eigen data

Afschrijving

Vloer met 1MW kost 
ongeveer 5 miljoen €/jr Server 500 Watt 

ongeveer 5.000 €/jr



Waar valt het  meest te halen?



Als je niet weet wat je hebt, kan je het ook 
niet in control houden

• Welke Assets heb ik eigenlijk

• Wat is de status van die assets
– Leeftijd, bezettingsgraad, toepassing, business owner, 

stroomverbruik

– Wat is de benchmark, vergelijk het verwachtte profiel 
met de resultaten

• Wat is de relatie tussen uitgaven en resultaat?

In veel datacenters (die ik heb gezien) is het een vuilnisbelt



Flop / Watt (floating point operations 
per energie eenheid)

In de Green500, de Formule 1 van computing, gaan we van 3.2 naar 18.4 in 5 jaar 

 42% groei rekenkracht per jaar bij gelijkblijvend energieverbruik

Jaartal GFLOP/Watt Nummer 1 Green Top 500 (https://www.top500.org/)

2013 3.2 CINECA Eurotech Aurora HPC 10-20, Xeon E5-2687W 8C 3.100GHz, Infiniband QDR, NVIDIA 
K20

2015 7.0 Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)ExaScaler-1.4 80Brick, Xeon E5-2618Lv3 
8C 2.3GHz, Infiniband FDR, PEZY-S

2018 18.404 Shoubu system B - ZettaScaler-2.2, Xeon D-1571 16C 1.3GHz, Infiniband EDR, PEZY-SC2 , PEZY 
Computing / Exascaler Inc. Advanced Center for Computing and Communication, RIKEN 

Het loont om 
regelmatig te 
vernieuwen



Metering is duur …
Metered PDU’s:

• 2 stuks, 20 outlets, software ..
• Ongeveer 2500€ per rack  In 

5 jaar: 500€/jaar
• Een rack kost ongeveer 

25k€/jaar
• Investering terugverdiend bij 

2% (500€/jaar) besparing:
– Zombies 
– Dag / nacht cyclus

Management Network (Ipmi, Drac):

• Een aparte switch in het rack
• Iedere server aansluiten
• Starten met monitoren via de 

management module (dat 
heeft iedere server)

• Resultaten combineren met de 
metered PDU’s en het Asset 
management tool



Welke Invloed heb ik op die kostprijs
Asset Management

Ik weet wat ik heb ik, wat het doet het, hoe oud 
het is het, wat het kost

Zombies 
geidentificeerd

One Trick Ponies
geidentificeerd

Instellingen (virtualiseren, dag-
nacht cyclus, 
overloopcapaciteit)

Sneller refreshen

OCP implementatie

Verhuizen naar 
efficient DC

Cooling
optimaliseren

Efficientiegraad Apparatuur

Flop/Watt omhoog
Kosten 
reductie

Minder DC overhead

Groen

Eenvoudiger Refresh

verbeterpunten 
geidentificeerd

Metering



Wat zou ik doen (Niets doen is geen 
optie)

• Een projectplan maken
• Uitzoeken waar de kosten zitten
• EU Code of Conduct of energy efficiënt datacenters Integraal vertalen naar mijn organisatie

– Beleid
– Benchmark

• Totaalbeeld maken en bekijken waar ik het meeste effect heb (dit is puur omgevingsafhankelijk)

Ik denk dan bijvoorbeeld aan:
• Asset management proces inrichten en starten met vastleggen in  tool, en daar dan maar eens gaan 

analyseren en laaghangend fruit plukken
• Metered PDU’s Aanschaffen en actief starten met meteren
• Changes: 

– Zombies en one trick ponies opruimen, 
– Core licensed sw/hw optimaliseren
– Virtualisatie optimaliseren (ook dag/nacht implementeren)



Resultaat
• Euro’s worden effectief besteed

• Afwijkingen worden snel gesignaleerd

• Je kunt aantonen dat je compliant

• Je hebt kans om je service management te verbeteren

• En het is nog groen ook, want iedere kW die je niet verbruikt hoeft niet te 
worden opgewekt, niet te worden geproduceerd …

• Voor de klant is hier veel meer te halen dan een paar punten PUE 
verbetering …
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