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Waarom zijn er 
nog steeds risico’s in datacenters 

die ontworpen én gebouwd zijn volgens  
standaarden/ richtlijnen?

EN50600, TIA-942, Uptime etc
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De complexiteit van datacenters



Standaarden zorgen voor kwaliteit



Rated 2 Rated 3 Rated 4

Due to addition 
of 

redundant 
components 

to 
critical parts of  

the facility

Improved 
Availability

allows concurrent 
maintainability 

and one (1) fault 
anywhere in the 

installation 
without causing 

downtime

Fault Tolerant

N 
Capacity 
without 

redundancy 

Base Line 
Availability

Data center can 
undergo any form 

of planned 
maintenance  

without the need 
to shutdown 

which supports 
24x7 operations

Concurrent 
Maintainable

Rated 1

Rated / Class / Tier levels
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Human Error / Human Factor 



Oorzaken van human related downtime

1. Processen niet goed gedefinieerd 

2. Processen op een verkeerd maturity level

3. Onvoldoende integratie tussen processen

4. Human errors

5. Human violations



Human Error: het goede nieuws!

• Human Error is voorspelbaar!!

• Omdat het voorspelbaar is kunnen we ook 
processen/procedures/training ontwikkelen die: 
• De risico’s reduceren 
• De consequenties reduceren



11 Disciplines van de EPI-DCOS®

• Service Level Management

• Organization

• Safety Management

• Security Management

• Project Management

• Facilities Management

• Data Centre Operations

• Environmental Sustainability

• Monitoring/Reporting/Control

• Organizational Resilience

• Governance, Risk and Compliance



Voorbeeld: Service Level Management (SLM)

• Needs analysis
• Technical requirements
• Support requirements
• Commercial and legal requirements
• Service catalogue
• Service Improvement Plan (SIP)
• Service Level Management (SLM)

Sub Disciplines van de DCOS®

• Incident management integration
• Escalation policy and procedures
• Vendor management
• Reporting
• Complaint procedure
• Customer satisfaction management



•Undocumented 
processes, high 
reliance on 
personnel

• Standardize 
and 
documented 
procedures

•Processes are 
measured and 
controlled
•Continuous 

improvement 
programs

• Integrated 
processes
•Continuous 

improvement 
programs

No/Little;
•Documentation
•Monitoring
•Training
•Process

DCOS-1
Initial

DCOS-2
Repeatable

DCOS-3
Define

DCOS-4
Managed

DCOS-5
Optimized

DC-Operations maturity levels



1
Neem de gehele DCOS® door voor het totaalbeeld

2
Bepaal de scope van disciplines om te verbeteren

3
Doe een gap analysis / audit

4
Maak een realistisch actieplan

5
Vier de successen! 

6
Breid de scope uit / verhoog maturity / onderhoud

Zo haal je het maximale uit de DCOS®
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Datacenters blijven groeien!

Werkgelegenheid 
groeit 20% per jaar 
(PB7 2021)

In datacenters 5000 
mensen werkzaam 
(PB7 2021)

Rondom 5000 
mensen werkzaam 
(DDA 2021)

Schaalvergroting in 
datacenters

Data groeit 
exponentieel 

Meer Focus op 
Environmental 
Sustainability



De wereld verandert continue…



Elektrisch

• Utility power

• PDU/DB design

• Power cabling

• Etc.

• Renewable energy

• Solar/wind etc.

• Self/Co-generation

• Alternative energy storage

• Modular configuration

• Scalable architecture

• Etc.

Old Skills New Skills



Mechanisch / Koeling

• Chillers

• HVAC/CRAC/CRAU etc.

• Hot/Cold aisle /containment

• Airflow management

• 3-12kW capacity

• Etc.

• “Free” Cooling

• Heat recovery

• Liquid cooling

• Direct chip cooling

• 3 – 28kW++ capacity

• Etc.

Old Skills New Skills



IT Infrastructuur

• Racks

• Servers

• Cabling

• Etc.

• Software Defined Everything

• Network

• Storage

• Servers

• Virtualization

• Etc.

Old Skills New Skills



Security / Beveiliging 

Old Skills New Skills



Artificial Intelligence

Old Skills New Skills



Soft Skills / Persoonlijke vaardigheden

Old Skills New Skills



Uitdagingen op het gebied van trainingen 

Welke kennis, 
vaardigheden en 

competenties zijn nodig? 

Hoe maak ik een goed
opleidingsplan gebaseerd

op huidige en (in de 
toekomst) gewenste Job 

Role(s)?

Welke opleidingen zorgen 
voor de juiste kennis, 

vaardigheden en 
compententies? 

Hoe overtuig ik het 
management van het nut 

van training?



DCCF® – DataCenter Competence Framework

• Het eerste / enige Datacenter Competence

Framework 

• Gebaseerd op e-Competence Framework (e-CF)

• Ook handig voor management / HR

• Beschrijft benodigde competenties in 

verschillende rollen binnen het datacenter

• 38 “job description templates”

• Gratis te downloaden op - www.epi-ap.com/dccf

http://www.epi-ap.com/dccf


Cursusselectie

• IP ontwikkeld door echt datacenter bedrijf?

• Docenten met Praktijkervaring 

• Internationale standaarden

• Vendor Neutraal

• Onafhankelijke certificering

• Wereldwijd erkend examen 

• En misschien wel het belangrijkste:

• Leer je de competenties welke je écht nodig 
hebt?



1
• Bepaal jouw huidige en toekomstige job role

2
• Bepaal huidige en toekomstig benodigde competenties

3
• Maak een planning

4
• Vind de juiste trainingen 

Bereid jezelf voor op de toekomst!



Misschien wel het belangrijkste:

Maak een afspraak met: JEZELF!!!



Afsluiting



Change, change, change

De wereld om ons heen 
verandert en dus ook de IT en 
Datacenter markt in een tempo 
wat alleen maar toeneemt…

“Business as usual” bestaat al 
lang niet meer!



Een betrouwbare Datacenter 
Infrastructuur is belangrijk maar 
niet de ENIGE factor voor high 
availability..

Remember the 3 P’s



Processes

Zorg dat alle processen:

- Het juiste maturity level hebben

- Onder full management control zijn

- Goed en (waar mogelijk) volledig 
geïntegreerd zijn



People

De toekomst start vandaag! 

1. Wees proactief, planning is alles!

2. Competenties veranderen steeds sneller

3. Investeer in jezelf (en collega’s)

Maak een afspraak met jezelf!



Tools

Maak gebruik van de tools welke gratis 
beschikbaar zijn!

1. DCOS – Datacenter Operational Standard 

2. DCCF – Datacenter Competentency Framework



Dank je wel!

• Bastiaan Janssen

• b.jansen@5hart.nl

• vijfhart.nl




