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INLEIDING
Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen ervoor om hun IT-infrastructuur onder te brengen in
een commercieel datacenter. De reden daarvoor is simpel: datacenters zijn geoptimaliseerd voor het
huisvesten van IT. Ze hebben de koeling, connectiviteit, beveiliging en koppelingen met bijvoorbeeld
cloudproviders die binnen de eigen organisatie steeds moeilijker te realiseren zijn.

Het is in de meeste gevallen dus heel aantrekkelijk om naar
een datacenter te migreren. Dat is echter een complexe
operatie en er moet over veel zaken nagedacht worden.
Deze handleiding is bedoeld als houvast daarbij. In vijf beknopte hoofdstukken wordt besproken waar u allemaal op
moet letten als u migratie naar een datacenter overweegt.
Onder meer de keuze voor een datacenter en de voorbereiding van de migratie komen aan bod.
Wij hopen dat u met deze handleiding uiteindelijk wel overwogen keuzes kunt maken.

ÉÉN DING IS ZEKER:
MIGRATIE NAAR EEN DATACENTER IS
GEEN ROCKET SCIENCE, MAAR WEL
BEHOORLIJK COMPLEX.

Stijn Grove
Directeur Dutch Datacenter Association
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DDA DEELNEMERS

SmartDC
MODULAR DATACENTERS

R: 0/G: 102/B: 153
R: 0/G: 153/B: 204
R: 153/G: 204/B: 255

Om deelnemer te worden kunt u contact met ons opnemen via info@dutchdatacenters.nl
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DDA PARTNERS
HOOFDPARTNERS

PARTNERS

Perf-it

ICTRECHT

Om partner te worden kunt u contact met ons opnemen via info@dutchdatacenters.nl

5

| © 2016 Dutch Datacenter Association

STAP I
Keuze voor uitbesteding
IT: een kritische pijler
IT is bij steeds meer bedrijven en organisaties een kritische pijler voor
de bedrijfsvoering. Bij een grote storing van de IT-faciliteiten liggen
al snel alle werkzaamheden stil. Het is daarom cruciaal om na te
denken over de vraag hoe de IT-infrastructuur geoptimaliseerd kan
worden, waarbij het doel is om de uptime daarvan te maximaliseren.
Een professionele aanpak is dus van levensbelang: continuïteit is geen
vanzelfsprekendheid en vormt in toenemende mate een uitdaging.
De afgelopen jaren kiezen bedrijven en organisaties daarom vaak
voor het uitbesteden van de IT-infrastructuur in een datacenter,
omdat dedicated partijen de kennis en middelen hebben om de
gewenste faciliteiten, uptime en efficiency voordelen te kunnen

HET IS OOK
CRUCIAAL OM NA
TE DENKEN OVER
DE VRAAG HOE DE
IT-INFRASTRUCTUUR
GEOPTIMALISEERD
KAN WORDEN.

realiseren. Tel daarbij op dat zowel hard- als software steeds
complexer worden, meer energie vergen en de koeling van
deze apparatuur ook steeds meer kennis vereist,
en het is duidelijk waarom het onder
brengen van de IT-omgeving in een datacenter de volgende stap is.
Welke voordelen biedt uitbesteding?
Voor bedrijven die al vele jaren hun eigen
IT-infrastructuur on premise hebben, is de
stap naar uitbesteding aan een datacenter
niet direct voor de hand liggend omdat dit
afwijkt van gebaande paden.
Tegelijkertijd dwingen de eisen van de tijd
om keuzes te maken. De wens om te groeien
is een belangrijke push factor, waaraan de
beheersbaarheid van kosten toegevoegd
kan worden. Flexibele en schaalbare manieren
om de IT-infrastructuur te beheren zijn
daarbij een uitkomst, waarbij veiligheid en
betrouwbaarheid voorop staan. Colocatie
van de datacentercapaciteit biedt juist die

6
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oplossing waarnaar bedrijven en organisaties op zoek zijn,
maar die voor hen te kostbaar of kennisintensief is om
zelf te realiseren. Dankzij colocatie in een datacenter kan
de hoogwaardige technologie, security, schaalbaarheid en
beschikbaarheid die datacenters bieden, benut worden
terwijl het beheer van de IT-omgeving in eigen handen
blijft. Daardoor zullen investeringen om de IT-infrastructuur up-toaav-date te houden, bijvoorbeeld in hardware
maar ook in kennis van medewerkers van de IT-afdeling,
lager uitvallen als gekozen wordt voor een colocatie bij
een datacenter. Bijkomend voordeel is dat een datacenter
een hotspot van netwerk connecties vormt waardoor
er meer keuze is tegen een vaak aantrekkelijker prijs. Dit
boekhoudkundige aspect van de keuze voor on premise
IT-infrastructuren versus colocatie bij een datacenter is
een belangrijke issue. Het zelf optuigen van de benodigde
IT-infrastructuur en de beveiliging en stroomvoorziening
daarvan vergt forse investeringen. Het plaatsen van de
apparatuur in een rack bij een datacenter maakt deze
investeringen een stuk lager omdat het datacenter zorgt
voor de koeling, stroomvoorziening en de verbindingen

Stappen naar hybride datacenter oplossingen:

die nodig zijn om de apparatuur optimaal de kunnen laten

beheer van de kern IT activiteiten op eigen apparatuur ge-

functioneren. Ook de fysieke beveiliging van de apparatuur

combineerd met veilige directe verbindingen naar managed

wordt door het datacenter verzorgt. Een groot deel van

en open-cloud providers. Tevens zijn in het ecosysteem dat

het IT-budget hoeft daardoor niet besteed te worden aan

het datacenter is, tal van verschillende toeleveranciers aanwezig waarmee men kan connecten. Die keuzemogelijkheid
is ook belangrijk voor het vermijden van een te grote afhan-

DATACENTERS ZIJN TEVENS

kelijkheid van één leverancier. Daarnaast zijn er nog twee

EEN PLATFORM VAN

biedt. De eerste daarvan is maatschappelijk verantwoord

WAARUIT VERDERE STAPPEN
KUNNEN WORDEN GEZET.

punten die van belang zijn waarbij colocatie een oplossing
ondernemen: datacenters zetten zich continu in om hun
energie efficiëntie en koeling te optimaliseren en minimaliseren daarmee de belasting van het milieu. Ook op het
gebied van regelgeving en compliance bieden datacenters

investeringen in apparatuur. Datacenters zijn tevens een

uitkomst: zij bewaken hun security streng en zijn daardoor

platform van waaruit verdere stappen kunnen worden gezet.

altijd voorbereid op de nieuwste regelgeving, onder andere
door te werken volgens de beste (internationale) standaarden en certificeringen.
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Aan welke eisen en wensen moet de IT-infrastructuur voldoen?
Redenen te over dus om de stap naar een datacenter te maken.
Het is daarbij echter wel belangrijk om over een aantal dingen goed
na te denken en informatie in te winnen bij ter zake kundige partijen.
Iedere IT-omgeving is opgezet om bepaalde behoeften te vervullen.
Zo zal de Belastingdienst, om een voorbeeld te noemen, graag een
zo hoog mogelijke uptime willen realiseren om burgers te kunnen
bedienen, terwijltegelijkertijd het maken van backups van groot
belang is vanwege de vele mutaties die dagelijks in dossiers verwerkt
moeten worden. Een redundante uitvoering van de IT-voorzieningen
verdient in dit geval ook de voorkeur: op die manier wordt de dienstverlening gegarandeerd en dataverlies voorkomen. En er zijn meer
aspecten van uitbesteding waar over nagedacht moet worden om
een optimale facilitatie van de IT-omgeving, en dus de bedrijfsvoering,

ER ZIJN MEERDERE
ASPECTEN VAN
UITBESTEDING WAAR
OVER NAGEDACHT
MOET WORDEN
OM EEN OPTIMALE
FACILITATIE VAN DE
IT-OMGEVING TE
KUNNEN REALISEREN.

te kunnen realiseren. Welke uptime is bijvoorbeeld wenselijk?
Is er sprake van duplicatie van data, waardoor ook de latency en
afstand tot het datacenter van belang is?

En welke omvang zal de in het datacenter
geplaatste infrastructuur hebben, en is
daarbij ruimte gereserveerd voor groei? De
huidige en toekomstige behoeften moeten
daarom goed in kaart worden gebracht en
zijn van belang bij de keuze voor het soort
diensten dat afgenomen gaat worden bij een
datacenter, ook vanuit budgettair oogpunt.

8
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De stap nemen
Het moge duidelijk zijn dat de uitbesteding van
de IT-infrastructuur aan een datacenter een
hoop voordelen biedt. Datacenters bieden de
mogelijkheden - schaalbaarheid, security,
efficiëntie en state-of-the-art technologie die steeds vaker verlangd wordt door bedrijven
en organisaties, maar te kostbaar zijn om zelf
te realiseren. De keuze voor uitbesteding
moet weloverwogen gemaakt worden, waarbij
aspecten als verwachte groei, de aard van de
data en de snelheid waarmee deze uitgewisseld
kan worden, in acht moeten worden genomen.
Eén ding is hoe dan ook zeker: wie hier op
korte termijn niet over nadenkt, gaat in de
nabije toekomst tegen problemen aanlopen
die kunnen dwingen tot potentieel schadelijke
ad hoc beslissingen.
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STAP 2
Het juiste datacenter kiezen
Nu besloten is om te migreren naar een datacenter, is het tijd om te gaan oriënteren op geschikte datacenters die
kunnen voorzien in uw behoeften. U kunt daarbij gebruik maken van de digitale datacenter map en het datacenter
handboek van de Dutch Datacenter Association.
De rol van IT in de organisatie
Het is bij het maken van een keuze voor een datacenter belangrijk om eerst op een rij te zetten wat de consequenties
zijn als de IT niet beschikbaar is, of het nu om de hardware
gaat of de applicaties die ermee gefaciliteerd worden. De
reden hiervoor is dat er voor uiteenlopende garanties wat
betreft beschikbaarheid kan worden gekozen, waarbij een
hogere beschikbaarheid een groter budget zal vereisen. Is
er bij uitval van IT sprake van een grote productiestoring,
of komt de continuïteit van de primaire processen niet
direct in het geding?
Bij uitbesteding aan een datacenter in de vorm van colocatie
zullen dit soort storingen slechts een enkele keer voor
komen. De kans op niet beschikbare IT is bij colocatie in
een datacenter kleiner dan als de servers on premise staan,
maar toch dient nagedacht te worden over die enkele keer
dat zich onverhoopt een storing voor doet. Datacenters
bieden hierin verschillende gradaties van zekerheid. Zo is
het bijvoorbeeld mogelijk om alle uitbesteedde IT te spiegelen
in twee afzonderlijke datacenters. Daar hangt natuurlijk wel

BIJ UITBESTEDING AAN EEN

een ander prijskaartje aan dan enkelvoudige colocatie. Als
de beschikbaarheid van IT absoluut cruciaal is, is keuze voor

DATACENTER IN DE VORM

spiegeling zeker te rechtvaardigen.

VAN COLOCATIE ZULLEN

De nabijheid en locatie van het datacenter

DIT SOORT STORINGEN

merciële datacenters, is het in Nederland meestal mogelijk

SLECHTS EEN ENKELE KEER
VOOR KOMEN.

Als relatief klein land met een grote concentratie aan comom een datacenter te kiezen die in dezelfde regio is gehuisvest als de organisatie die overweegt om de huisvesting
van IT uit te besteden. De vraag is echter of die nabijheid
noodzakelijk is.
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De dienstverlening van datacenters is niet gebonden aan
de locatie en de applicaties die via het datacenter geleverd
worden, zijn op afstand te beheren. Ook voor de installatie
van nieuwe servers kan vertrouwd worden op het datacenter: zij bieden deze dienstverlening vaak aan en kunnen
dit meestal beter, sneller en goedkoper dan als dit in eigen
hand wordt genomen.
Er moet daarnaast nagedacht worden over de functie van
de IT die ondergebracht wordt bij een datacenter. Als deze
bedoeld is voor de dagelijkse bedrijfsvoering, is de nabijheid
van het datacenter wellicht wenselijk zodat gemakkelijk

DE LOCATIE IS, VANWEGE
HET RISICO OP RAMPEN,
EEN FACTOR DIE OOK
IN OVERWEGING MOET
WORDEN GENOMEN.
contact onderhouden kan worden. Als er echter gemigreerd wordt naar een datacenter voor bijvoorbeeld recovery doeleinden als zich een ramp voordoet, is het verstandig om een datacenter ver buiten de eigen regio te kiezen. Als zich dan
een ramp voordoet, wordt het datacenter waarschijnlijk niet getroffen. De locatie is, vanwege het risico op rampen, een
factor die ook in overweging moet worden genomen. In Nederland is de kans op natuurrampen klein, eigenlijk ook wat
betreft wateroverlast en overstromingen. Met name in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad is het grootste risico een
door menselijke activiteit veroorzaakte ramp zoals een chemische ramp of een vliegtuigcrash. Daar staat tegenover dat
juist in dit soort regio’s de digitale infrastructuur zeer geavanceerd is, wat de nodige voordelen kan opleveren.
Certificering en normering
Een belangrijke reden om te migreren naar een datacenter is, zoals we bespraken in in het voorgaande hoofdstuk,
de zekerheid en beveiliging die datacenters kunnen bieden. Daartoe zijn een aantal certificeringen van belang. Zij bieden
geen absolute garantie voor bijvoorbeeld 100% uptime, en ook niet of een datacenter überhaupt goed of slecht is. Maar
de certificaten geven wel aan dat het datacenter voldoet aan normen en eisen die door een onafhankelijke en in hoog
aanzien staande partij geaudit worden. De meest geziene normen en eisen hebben betrekking op veiligheid (ISO 27001),
kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001).
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Daarnaast is er nog de NEN 7510 norm, die specifiek
bedoeld is voor de beveiliging van patiëntgegevens.
Het is bij de keuze voor een datacenter van belang
om na te denken over de vraag of certificering een
vereiste is. In het algemeen kan gesteld worden dat
gecertificeerde datacenters hun zaken goed op orde
hebben omdat gewerkt wordt volgens internationaal
erkende en getoetste criteria, waarmee de kans op
verstoringen geminimaliseerd wordt.
Als de organisatie die voor colocatie kiest financiële
transacties afhandelt, verdient een datacenter die
voldoet aan de Payment Card Industry Security
Standard (PCI DSS) de voorkeur. Daarmee wordt
de beveiligde behandeling en opslag van betalings
transacties en privacy gevoelige klantinformatie
gegarandeerd.
Mogelijkheid tot uitbreiding
Organisaties zijn voortdurend in beweging, en zeker
in het bedrijfsleven is groei een belangrijk doel.
Het kan daardoor goed zijn dat de capaciteit die
ingekocht wordt bij het datacenter op termijn
ontoereikend zal zijn. De vraag naar capaciteit in
datacenters groeit al jaren, waardoor het mogelijk
is dat het datacenter waar de IT gehuisvest wordt
vol is tegen de tijd dat u meer capaciteit nodig heeft.
Bespreek daarom de huidige uptake in capaciteit bij
de datacenters waarmee u in gesprek gaat en de
mogelijkheden tot uitbreiding van de capaciteit die u
inkoopt.
Combinatie met de cloud
Er wordt erg veel over cloud computing gezegd en
geschreven en misschien zijn er op sommige vlakken
overspannen verwachtingen. Dat neemt echter niet
weg dat cloud computing wel degelijk voor een heel
andere organisatie van IT zorgt. Zowel bedrijfskritische applicaties als applicaties die niet kritisch zijn
kunnen vanuit de cloud geleverd worden.
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Het grote voordeel is dat dit flexibel en schaalbaar kan

5 punten die ook van belang zijn

en dat er betaald wordt naar gebruik. De afweging welk
gedeelte van IT daarvoor geschikt is moet daarom ook

1.

De reputatie. Heeft het datacenter vaak te kampen met

gemaakt worden. De eerste stap is vaak een hybride cloud.

storingen, en hoe open is men daar over?

De hybrid cloud is een combinatie van public cloud diensten

Is het aangesloten bij de DDA branche organisatie?

van bijvoorbeeld Google, en een private cloudomgeving die

Wat zeggen anderen over het datacenter?

door eigen servers in het datacenter gefaciliteerd wordt. Om
de stap te maken betekent dat hier ook rekening mee moet

2.

Een carrier neutraal datacenter geniet de voorkeur.

worden gehouden bij de overstap naar een datacenter.

Carrier neutrale datacenters geven maximale flexi-

Heeft een datacenter een direct cloud connects, een cloud

biliteit als het gaat om de keuze voor bijvoorbeeld

exchange en welke cloud partijen zijn fysiek aanwezig?

hardware, internetdiensten en bekabeling.

DE HYBRID CLOUD IS EEN
COMBINATIE VAN PUBLIC

3.

koeling leveren voor uw apparatuur?
4.

CLOUD DIENSTEN VAN BIJVOORBEELD GOOGLE, EN EEN

Koelingscapaciteit. Kan het datacenter voldoende

Breng alle kosten in kaart. Niet alleen voor capaciteit,
maar ook aanvullende diensten en services.

5.

Financiële stabiliteit van het datacenter. Dit moet inzich-

PRIVATE CLOUD-OMGEVING

telijk zijn, want een faillissement kan grote problemen

DIE DOOR EIGEN SERVERS

organisatie.

GEFACILITEERD WORDT.

opleveren voor de continuïteit van de uitbestedende

Het belangrijkste: vertrouwen
Al met al heel wat zaken om rekening mee te houden bij
de keuze voor een datacenter. Dat is ook noodzakelijk:

De scheiding tussen public en private wordt vaak gemaakt

uiteindelijk wordt een belangrijk onderdeel van de organisatie

om de meest kritieke applicaties en data in eigen beheer te

toevertrouwd aan een derde partij. Er moet op vertrouwd

houden, vooral als het aankomt op beveiliging. Datacenters

kunnen worden dat de IT-infrastructuur in goede handen

voorzien, zoals we eerder bespraken, in een brede waaier

is en dat uw belangen ook bij het datacenter helder voor

van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen waardoor

ogen staan.

het heel aantrekkelijk is om het private gedeelte van de
hybrid cloud in een datacenter de huisvesten. De mogelijkheid te kunnen switchen tussen cloud providers voorkomt
een lock-in.
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STAP 3
De grote voorbereiding
U heeft gewikt en gewogen en de keuze voor een datacenter gemaakt. Nu is het tijd voor de voorbereiding van de
migratie. Dit is een cruciaal onderdeel van de migratie naar een datacenter dat vaak onderschat wordt. Het wordt nog
wel eens gezien als een puur technisch project dat niet veel aandacht nodig heeft, maar dat is een zware onderschatting
van wat de voorbereiding omhelst.
Een goede planning is daarom essentieel. Want ga maar eens na: zonder IT functioneert de organisatie niet, en als zich
problemen voordoen tijdens de migratie ligt alles stil. De voorbereiding is daarom een precaire balans tussen planning
en continuïteit, tussen een soepele overgang en de beschikbaarheid van IT. Het streven is dan ook om tijdens de voorbereiding een strategie uiteen te zetten waarbij downtime zoveel mogelijk uitgesloten wordt. Een goede planning is
daarom essentieel. Want ga maar eens na: zonder IT functioneert de organisatie niet, en als zich problemen voordoen
tijdens de migratie ligt alles stil. De voorbereiding is daarom een precaire balans tussen planning en continuïteit, tussen
een soepele overgang en de beschikbaarheid van IT. Het streven is dan ook om tijdens de voorbereiding een strategie
uiteen te zetten waarbij downtime zoveel mogelijk uitgesloten wordt.

DE VOORBEREIDING IS EEN PRECAIRE
BALANS TUSSEN PLANNING EN CONTINUÏTEIT, TUSSEN EEN
SOEPELE OVERGANG EN DE BESCHIKBAARHEID VAN IT.

1 Analyse

zodat kwetsbaarheden zoals beschikbaarheid en beveiliging

Allereerst zal daarom een grondige analyse gemaakt moeten

ondervangen kunnen worden. Daarnaast moet ook vooruit

worden van de noodzakelijke voorbereidingen en de

gekeken worden: bij groei moet dit ook in het datacenter

investeringen die nodig zijn om de migratie vlekkeloos te

opgevangen kunnen worden. Koop dus altijd meer capaciteit

laten verlopen. De stappen in het proces moeten gedetail-

in dan op dit moment noodzakelijk is: het kan een hoop

leerd beschreven worden in een draaiboek en de kwaliteit

hoofdbrekens besparen.

van die beschrijving hangt af van een goed inzicht in de
risico’s die met de migratie gepaard gaan. De IT-afdeling is

2 Structuur, duidelijkheid en overzicht

in dit proces cruciaal: zij weet waar de grootste kwetsbaar

Duidelijkheid en overzicht zijn dus geen overbodige luxe.

heden liggen en hoe die in dit proces ondervangen kunnen

Het draaiboek moet absoluut leidend zijn bij de migratie,

worden. Zorg er dus voor dat hierover gesprekken gevoerd

maar deze komt natuurlijk niet vanzelf tot stand. Er zal veel

worden en dat alles op tafel komt. De migratie is een in

gesproken moeten worden met alle betrokken partijen,

grijpend project, en moet dus ook als zodanig benaderd

gaande van het datacenter waarvoor gekozen is tot de

worden. Er moet een budget beschikbaar gesteld worden

eindgebruikers.

14
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Het doel is dat iedereen op de hoogte is van wat er in het draaiboek beschreven staat en dat eventuele blinde vlekken
geïdentificeerd worden. Als het mogelijk is, is het goed om een keer ‘proef’ te draaien zodat hiaten in het draaiboek duidelijk
worden. De beschrijvingen in het draaiboek kunnen verschillen qua mate van gedetailleerdheid. De basis zijn de noodzakelijke
acties, die met de input van tijdens de vele gesprekken die gevoerd worden van details worden voorzien. Zo zijn bijvoorbeeld
data, tijdstippen en uitvoerende personen belangrijke toevoegingen die niet mogen ontbreken. Dit alles wordt in goede
banen geleid door één of meerdere coördinatoren die dedicated op de migratie zitten.
3. Zorg dat iedereen aan boord is
De migratie zal in de gehele organisatie zijn weerslag hebben. Iedereen moet op een lijn zitten om de migratie soepel te
laten verlopen. Dit moet dus goed gecommuniceerd worden en de specifieke zorgen van verschillende afdelingen en
stakeholders moeten afgedekt worden. De lusten en de lasten moeten gelijk verdeeld worden om draagkracht te garanderen binnen de organisatie.
4. Communicatie & statusinformatie
Niets is zo vervelend als niet weten waar je aan toe bent, of je nou op
C-level functioneert of bij sales support werkt. In het draaiboek moeten
daarom momenten zijn opgenomen waarop de hele organisatie geïn
formeerd wordt over de voortgang van de migratie. Op welke datum
zal de migratie starten? Is dit ook daadwerkelijk het geval? En wanneer
functioneert alles weer zoals voorheen? Daarnaast moet in het draaiboek
ook ruimte zijn over de voortgang en statusinformatie geven. Vooral voor
medewerkers die op locatie werken is het nuttig om ook daar inzicht te
hebben in de voortgang en status van het project. Daarmee blijven alle afdelingen en stakeholders binnen de organisatie betrokken en geïnformeerd.
5. Voer een inventarisatie uit
Bijna iedere CTO of IT-afdeling heeft er mee te maken: schaduw-IT.
Voorafgaand aan de migratie moet duidelijk zijn of en schaduw-IT aanwezig is en zo ja, of dit bedrijfsprocessen kan ondermijnen als de migratie
voltooid is. Bespreek met de IT-afdeling hoe de netwerken in elkaar zitten
en welke toepassingen worden ondersteund die niet in de product- of
dienstencatalogus staan. Je moet weten hoe de IT-infrastructuur werkt, en
niet af gaan op hoe mensen denken hoe het werkt. Daarnaast moeten alle
hard- en software en ondersteunende apparatuur zoals koeling en power
supply in kaart gebracht worden zodat bepaald kan worden wat hun
onderlinge samenhang is en hoe dit bij de migratie naar het datacenter
georganiseerd moet worden.
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6. Limiet aan downtime
Downtime is natuurlijk niet wenselijk: IT moet 24/7 beschikbaar zijn. Maar bij de migratie naar een datacenter kan het
garanderen van uptime van systemen een kostbare aangelegenheid worden: het komt er dan feitelijk op neer dat de
migratie dubbel uitgevoerd moet worden, en dat is meestal niet noodzakelijk.
Er moet daarom bekeken worden welke bedrijfsonderdelen gehinderd zullen worden door een korte downtime of binnen
welke tijdsperiodes downtime het minste overlast oplevert. Kritische applicaties en bedrijfsprocessen worden natuurlijk zo
veel mogelijk uit de wind gehouden. Daarbij zal ook de support- of servicedesk, naast de IT-afdeling, waarschijnlijk overuren
draaien om een zo kort mogelijke downtime te garanderen.
7. Ontwikkel een sterk rampenplan
Zoals gezegd: de migratie van IT naar een datacenter is een omvangrijk project. En zoals bij ieder groot project bestaat er
altijd het risico op problemen. Veel van deze risico’s kunnen ingecalculeerd worden zodat een adequate respons mogelijk is
als zich problemen voor doen. Toch moet er ook altijd nagedacht worden over een rollback: wat als noodgedwongen teruggevallen moet worden op de oorspronkelijke situatie en de migratie wordt uitgesteld of afgeblazen? Dit is niet hetzelfde als
de uitgevoerde stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren: er moet hier dan ook ruim aandacht voor zijn in het draaiboek.
8. Kleine stappen en kleinste details
Het belangrijkste is om de migratie naar een datacenter in
kleine stappen te ondernemen op basis van het draaiboek,
waarin ook de kleinste relevante details staan beschreven.
Grofweg komt dit neer op de implementatie van het
systeem, de controle van de hardware en testen. Als dit allemaal naar behoren functioneert, kunnen de netwerkverbindingen geïnstalleerd en getest worden en, niet onbelangrijk,
wordt gekeken of het backupsysteem werkt. Onvoorziene,
op het oog bijkomstige problemen kunnen een hoop roet in
het eten gooien. En belangrijke medewerker van het project
wordt (langdurig) ziek of maakt een andere wending in zijn
loopbaan. Is er in het draaiboek ruimte opgenomen voor dit
soort zaken? En is er vervangende apparatuur beschikbaar als
een server onverhoopt beschadigd raakt tijdens de verhuizing?
Het lijken kleine, onwaarschijnlijke dingen, maar the devil is
in the details. Grondige planning en een solide draaiboek
zijn daarom cruciaal!
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STAP 4
De verhuizing
De grote dag is daar. De verhuizing is aanstaande en dankzij de grondige voorbereiding zou alles op rolletjes moeten
lopen. Toch zijn er nog heel wat zaken die aandacht nodig hebben, vlak voor en tijdens de verhuizing. Het draaiboek is
hierbij leidend.
3 gangbare scenario’s
De verhuizing kan op drie manieren aangepakt worden. Dit wordt al in de voorbereiding bepaald, maar heeft ook grote
impact op de verhuizing zelf. Afhankelijk van de rol en afhankelijkheid van IT binnen de organisatie, zijn er drie opties:
1.

De hele IT-infrastructuur wordt dubbel uitgevoerd, waarbij de on-premise hardware pas offline gaat als de apparatuur
in het datacenter volledig is geïnstalleerd en getest.

2.

De migratie vindt stap voor stap plaats, vaak op momenten dat de belasting van de infrastructuur minimaal is zoals
‘s avonds en in het weekend. Dit is sterk afhankelijk van de functie van IT voor de organisatie: voor een webshop is
deze optie niet erg aantrekkelijk.

3.

Er wordt voor gekozen om een korte downtime te incasseren en in één keer te migreren naar het datacenter.
Het moge duidelijk zijn dat de dubbele uitvoering van de IT-infrastructuur de meest kostbare variant is. Er zal veel
nieuwe hardware aangeschaft moeten worden en de oude hardware zal waarschijnlijk grotendeels afgeschreven
worden. Dat biedt overigens ook kansen om energiezuiniger en krachtiger hardware aan te schaffen, maar dat
betekent tegelijkertijd dat de migratie een fors budget vereist. Als de uptime absoluut kritiek is voor de bedrijfsvoering,
zoals bijvoorbeeld bij een financiële instelling, kan voor deze variant gekozen worden. Voor de meeste organisaties is
dit echter niet nodig en/of ver boven budget.

DE VERHUIZING KAN OP DRIE MANIEREN
AANGEPAKT WORDEN.
Bij de tweede variant kan de migratie meerdere dagen of zelfs weken in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van
de IT-infrastructuur. Voor deze variant wordt vaak gekozen als IT tijdens kantooruren beschikbaar moet zijn, maar daarbuiten niet of maar gedeeltelijk. Een bekend voorbeeld is de gemeente Rotterdam, die in 2014 haar IT vanuit een van de
twee eigen datacenters naar een commercieel datacenter heeft verhuisd. Daar werden enkele weken voor uitgetrokken
en de fysieke verhuizing van apparatuur vond vooral in de avonduren en weekenden plaats, vaak met maar één server of
component per keer. Op deze manier kon de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van Rotterdam
gegarandeerd worden.
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Tot slot kan er ook voor gekozen worden om alle IT in één

vastgelegd. Neem voldoende essentiële spare parts mee en

keer te migreren. Dit is vooral een aantrekkelijke optie voor

maak voortdurend foto’s van de beginopstelling, de manier

organisaties waarvan de kernactiviteiten niet per definitie

waarop apparatuur verhuisd wordt en gebruik de lijst en

afhankelijk zijn van IT, zoals bijvoorbeeld een bouwbedrijf.

de foto’s om de racks in het datacenter snel in te kunnen

Aan de andere kant dient in overweging genomen te worden

richten. Zorg er ook voor dat er tijdens de verhuizing een

dat IT inmiddels vrijwel overal haar intrede heeft gedaan,

duidelijke taakverdeling is en dat iedereen zich daar aan

ook op de bouwplaats. Er moet bij deze optie dus heel goed

houdt. Het opnieuw inregelen van het netwerk is een

afgewogen worden of de organisatie een werkdag zonder IT

secuur werkje en degene die daarmee belast is mag niet

kan, of wellicht langer als er onverhoopt iets mis gaat.

lastig gevallen worden met vragen over bijvoorbeeld een
bundel kabels die zoek is geraakt.

Check, check, dubbelcheck
Welke variant ook gekozen wordt: de kleinste dingen kunnen
roet in het eten gooien en het zo zorgvuldig voorbereide
draaiboek volledig in de war schoppen. Het gaat dan om
heel simpele dingen: is de toegang tot het datacenter ge
regeld voor de dag of dagen waarop verhuisd wordt?
Liggen de netwerkkabels er, ligt de glasvezel naar de backbone klaar, is de stroomvoorziening geregeld (denk ook aan
het vermogen dat noodzakelijk is) en is er iemand van het
datacenter aanwezig om één en ander te begeleiden? En
hoe zit het met de bereikbaarheid: zijn er wegwerkzaam
heden en zijn er geen slechte secundaire wegen op de
route? Het lijkt triviaal, maar als je met een verhuiswagen vol
apparatuur voor de deur van het datacenter staat en bepaalde

HET LIJKT TRIVIAAL,
MAAR ALS JE MET EEN
VERHUISWAGEN VOL
APPARATUUR VOOR DE
DEUR VAN HET DATACENTER STAAT EN

zaken blijken niet geregeld te zijn, kan de migratie mislukken.

BEPAALDE ZAKEN NIET

Maak dus een checklist waarop basale en minder basale

GEREGELD BLIJKEN TE

dingen staan. Bekijk of er aanpassingen van de IT-apparatuur
nodig zijn, of er backups zijn gemaakt en of het netwerk
aangepast moet worden. Er moet altijd een fallback/rollback
plan zijn, zoals ook in het voorgaande artikel in deze reeks

ZIJN, KAN DE MIGRATIE
MISLUKKEN.

besproken werd. Toch wijs ik er nog een keer op, want áls
er iets mis gaat kun je maar beter voorbereid zijn.

Houd rekening met één of meerdere ‘dead on arrivals’:
apparatuur die jaren onafgebroken heeft gedraaid op een

De migratie zelf

constante temperatuur, kan na uitschakelen en blootstelling

Na maanden van planning is de dag dan aangebroken waar-

aan temperatuurschommelingen tijdens de verhuizing de

op geheel of gedeeltelijk verhuisd gaat worden. Ook op dit

geest geven en niet meer opstarten. Er bestaan

moment moet er weer aan allerlei praktische zaken gedacht

gespecialiseerde verhuizers die veel ervaring hebben met

worden: label alle apparatuur, de bijbehorende bekabeling

het verhuizen van IT-apparatuur en ook kunnen zorgen

en stel een inventarisatielijst op waarop dit allemaal is

voor klimaatbeheersing tijdens de verhuizing.

18

| © 2016 Dutch Datacenter Association

Bij verhuizingen van middelgrote omvang en groter is het eigenlijk niet verantwoord om de verhuizing zelf te doen: de kans op
kapotte apparatuur is te groot. Een verhuizer, het liefst gespecialiseerd in IT en in bezit van een het Keurmerk Professionele
Project Verhuizers (PPV), is dan een must.
Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat kapotte apparatuur bij kleinere verhuizingen minder erg is, in tegendeel, maar doordat de
omvang van het project kleiner is, kan er beter grip gehouden worden op, en aandacht besteed worden aan dit soort zaken.
Acceptatie test en Go live
Als alle apparatuur met succes is verhuisd, in de racks is geplaatst en aangesloten is, wordt het tijd om te gaan testen.
Zorg er wel eerst voor dat gecheckt wordt of alle apparatuur op de juiste manier in de racks zit en goed is gemonteerd.
De apparatuur is lange tijd niet van zijn plaats geweest en het is goed mogelijk dat tijdens de verhuizing onderdelen los zijn
komen te zitten. Loop de inventarisatielijst en de labeling na en controleer of alles goed geplaatst en verbonden is.
Het is geen gek idee om de verhuizing achteraf, als de IT-omgeving live is gegaan, te evalueren. Hier zal in het slotartikel
van deze reeks verder op ingegaan worden. Het verhuizen van de IT-apparatuur is voor een groot deel een kwestie van
common sense, waarbij steeds voor ogen moet worden gehouden welke risico’s aanwezig zijn, wat de snelste en meest
praktische manier van werken is en wat het einddoel is. Het is geen rocket science, maar zeker ook geen doorsnee verhuizing.
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STAP 5
Eerste weken live
Na de verhuizing, wat op zichzelf al een intensief traject

waarschijnlijk, maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat de

is, breekt het uur van de waarheid aan: werkt alles zoals

na de migratie om wat voor reden dan ook niets naar behoren

zou moeten? Hoe anticipeer je op eventuele storingen &

werkt. Hier moet rekening mee gehouden worden: doordenk

onvoorziene problemen en hoe zorg je ervoor dat eind-

dit scenario en vooral op welke manier de IT-omgeving zo snel

gebruikers zo min mogelijk merken van de overgang naar

mogelijk weer in de lucht gebracht kan worden.

een nieuwe IT-omgeving? Wat moet je, kortom, doen om
Dat kan bijvoorbeeld door voldoende spares aan te

succesvol de eerste weken live te gaan?

schaffen. Spares worden nog wel eens afgeschreven als duur

Geen tijd om achterover te leunen

en overbodig, maar draai het eens om: als de apparatuur

Zo vlak na de verhuizing lijkt het een mooi moment om

niet functioneert, betekent dat de business deels of

achterover te leunen en terug te kijken op een geslaagd

geheel stil ligt. Spares zijn daarom in feite heel goed-

project. De verhuisdozen zijn opgeruimd, de servers zoemen

kope verzekeringen: je kunt er een lange downtime mee

tevreden in hun nieuwe racks en er lijkt geen vuiltje aan de

afdekken tegen een, in verhouding tot de kosten die

lucht. Toch? Als het meezit is dat natuurlijk zo:

gemaakt worden als de business een halve dag stil ligt,

de livegang is succesvol verlopen en alles loopt op rolletjes.

heel gering bedrag. Dit is voor de IT manager een heel

Maar het is een gevaarlijke illusie om te denken dat dit een

sterk argument richting het management team om ook

normale gang van zaken is. Zoals in het vorige artikel al

daadwerkelijk te zorgen dat deze spares er komen.

beschreven werd is veel IT-apparatuur jaren niet van zijn
plek geweest, en dat kan na de verhuizing nog wel eens tot

Een goede monitoring tijdens de eerste weken live kan het

uitval leiden (dead on arrival). Daarnaast is de stabiliteit die

verschil maken tussen enkele minuten en meerdere uren

men gewend was, in de eerste maand niet altijd vanzelf-

downtime. Als er onverhoopt iets mis gaat, moet snel

sprekend. Daar moet dan ook de focus liggen tijdens de

duidelijk zijn waar het probleem precies zijn oorsprong vindt.

eerste weken live.

Dit grijpt ook weer terug op de stapsgewijze manier waarop live gegaan wordt: door dit ‘lean’ te organiseren kan snel

Het is daarom verstandig om niet in één keer alles live te

ingegrepen en bijgestuurd worden als dat noodzakelijk is. Deze

zetten, maar eerst de meest kritische apparatuur te testen.

monitoring kan arbeidsintensief zijn, maar moet net zoals de

Deze basisset bestaat bijvoorbeeld uit essentiële databases

spares gezien worden als een verzekering tegen problemen.

en het fundament van de organisatie zoals mailservers.

De monitoring kan in de loop van de weken, als er voldoende

Definieer daarom eerst waar deze basisset uit bestaat,

stabiliteit is, gefaseerd worden afgebouwd.

zet deze live en test uitvoerig of alles werkt. Daarna kunnen
andere, minder kritische servers live gezet worden.

Don’t rock the boat
Een kritische succesfactor bij de eerste weken live is een

‘Nu we verhuisd zijn, kan er niks meer mis gaan’

goede support. Als dit niet goed geregeld is, zal in de per-

In voorgaande artikelen is er ook al op gewezen, maar het

ceptie van de eindgebruiker de migratie mislukken omdat de

kan niet genoeg benadrukt worden: zorg ervoor dat er een

nagenoeg onvermijdelijke kinderziektes niet goed bestreden

fallback/rollback plan is. Het is statistisch gezien heel on-

kunnen worden.
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Want ook al is het draaiboek nog zo compleet en is het hele project gesmeerd verlopen: alles staat of valt bij de ervaring
van de eindgebruiker. Als de boot gaat schommelen moet er een bemanning zijn die het schip snel weer stabiliseert.
Dat betekent dat zeker in de eerste maand dat alles live staat, extra aandacht besteed moet worden aan support.
Er zullen zaken naar voren komen die niet voorzien zijn. Het kan dan gaan om rechten, nieuwe procedures of veranderde
instellingen. De eindgebruiker moet de tijd krijgen om hier aan te wennen en dat gaat een stuk gemakkelijker als eventuele
problemen snel en adequaat worden opgelost.
Daarnaast moet ook helder zijn welke medewerkers
van de IT-afdeling toegang hebben tot het datacenter
als zich een probleem voordoet en moeten leveranciers op de hoogte zijn van de veranderingen die
spelen zodat ook zij sneller kunnen schakelen als dat
nog is. Er is in dit verband een rechtstreekse relatie
met een goede voor-bereiding en het gaat daarbij
om heel basale zaken: welke server zit waar in welk
rack, hoe lopen de netwerken rondom het rack en,
niet het minst belangrijk, waar staat de apparatuur
van deorganisatie in het datacenter?
Uiteindelijk draait het om goede, transparante
communicatie: wat betekent de migratie voor de
eindgebruikers, de IT-afdeling en de bedrijfsvoering
en bij wie kan men terecht als er vragen zijn of als de
techniek even hapert? De communicatie is natuurlijk
tijdens het gehele traject belangrijk, maar vooral in de
afrondende fase is extra nazorg cruciaal. Dat betekent
dat enerzijds de eindgebruikers moeten weten dat de
IT-omgeving gemoderniseerd wordt, en dat anderzijds
regelmatig gerapporteerd wordt aan het management
over de voortgang. Door helder te communiceren
wordt goodwill en krediet opgebouwd: een vangnet
voor het onwaarschijnlijk geval dat er toch een (grote)
storing is.
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CONCLUSIE
Migratie naar een datacenter: geen rocket science,
wel complex
De migratie naar een datacenter is complex. Maar door goed te plannen, rekening te houden met het
onwaarschijnlijke en een flinke dosis gezond verstand kunnen risico’s uitgesloten of geminimaliseerd
worden. Met deze handleiding is geprobeerd u inzicht en kennis te geven over hoe de migratie naar
een datacenter aangepakt moet worden. Daardoor zult u, hopelijk, beter beslagen ten ijs komen.
Niet alleen binnen uw organisatie, maar ook als u zich gaat oriënteren op een datacenter.
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OVER DDA
Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland. DDA verbindt de
marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren
van de datacentersector naar de overheid, media en samenleving.
DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door
leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs
en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenterindustrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan
onderscheiden.
De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Samen met
AMS-IX, DHPA, ISPConnect, SIDN, NLnet, SURFnet, VvR, Nederland ICT en partner Rabobank verenigt het de organisaties
die het internet mogelijk maken in Nederland. DDA werkt daarnaast actief samen met marktpartijen, overheid en andere
belangenorganisaties.
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