
Neem de knelpunten in 
uw dataomgeving weg 
De belangrijkste knelpunten in uw  
dataomgeving en 4 stappen om ze  
weg te werken, samen met NetApp  
en Switch IT Solutions



De belangrijkste potentiële 
knelpunten in uw dataomgeving 

Data ligt aan de basis van uw volledige 
bedrijfsvoering. Het belang van de opslag, het 
beheer en de beveiliging ervan is de afgelopen 
tijd alleen maar toegenomen. Als het goed is, 
staat data geheel in dienst van uw business. 
Op voorwaarde dat aan een aantal parameters 
voldaan wordt, zoals data efficiency, high 

performance en de garantie op capaciteit. 
Alleen zo kunt u het maximale uit uw data 
halen en waardevolle inzichten genereren. 
In het andere geval vormen die parameters 
knelpunten in uw datastroom. En dat wilt u 
natuurlijk vermijden. 

De vier pijlers voor effectieve data 

Eenvoud in het datacenter moet 
ervoor zorgen dat het werk van een 
systeembeheerder gemakkelijker wordt. 
Hoe kan data-opslag efficiënter? Denk 
maar aan compressie en deduplicatie. 

Niet alleen de performance-behoeften, 
maar ook de capaciteitsbehoeften nemen 
toe. Om wendbaar te kunnen inspelen 
op steeds veranderende marktbehoeften, 
heeft u behoefte aan flexibiliteit. U wilt 
kunnen op- en afschalen op basis van de 
vraag en altijd voldoende capaciteit in huis 
hebben. 

Specifieke workloads vragen steeds meer 
van uw storage-omgeving. Toenemende 
performance-behoeften, zoals snelheid en 
een verbeterd reactievermogen, vormen de 
basisvereisten om voor de nodige impuls te 
zorgen. 

Gevoelige bedrijfs- en klantinformatie 
moeten steeds optimaal beschermd en 
beveiligd zijn. Daarbij is het cruciaal om 
niet-geautoriseerde toegang te voorkomen 
en aan de regelgeving te voldoen.

Data efficiency

Garantie op capaciteit 

High performance 

Veiligheid 
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“Het persoonlijk contact met 
een vertrouwde lokale partner 
kunt u prima aanvullen met 
de diensten van een grotere 
cloudprovider. Dat gebeurt 
voornamelijk op basis van 
persoonlijke noden en het 
resultaat is een hybride 
oplossing.”

Neem in 4 stappen de knelpunten 
in uw dataomgeving weg 

1. Voeg intelligentie toe  
aan uw hardware 

Data-opslag is in eerste instantie een hard-
ware-driven oplossing. Toch is het een intelli-
gente softwarelaag die het verschil kan maken. 
De intelligentie van storage schuilt namelijk 
in de manier waarop data opgeslagen wordt: 
efficiënt en veilig. Denk maar aan compressie, 
deduplicatie en back-ups. 

2. Manage uw ongestruc- 
tureerde data 

Optimaliseer de waarde van uw data geduren-
de de volledige levenscyclus. Hiertoe behoren 
integratie met public- en private-cloudservices 
en het automatisch plaatsen van data in de 
optimale storagetier. Zet uw data op basis van 
de juiste performance en kosten op het juiste 
moment op de juiste plaats in.

3. Archiveer ‘koude’ storage 

Maak het onderscheid tussen ‘cold data’ en 
‘hot data’. In tegenstelling tot hot data, zoals 

archieven van afgeronde projecten, hoeft 
cold data minder vaak beschikbaar te zijn en 
daarom kan het zonder zorgen in de cloud 
opgeslagen worden. 

Door data op te slaan op locaties op basis 
van beschikbaarheid, hoeft uw fysieke stor-
age-systeem niet een-op-een te matchen met 
uw databehoefte. Fysieke hardware hoeft met 
andere woorden niet de omvang te hebben van 
uw totale hoeveelheid data om data efficiency, 
high performance, capaciteit en veiligheid te 
garanderen. 

4. Schuw hyperscalers niet 

Bedrijven als Amazon Web Services en  
Microsoft Azure bieden hun infrastructuur in 
de cloud aan. Het zijn de zogenaamde hyper-
scalers. Omdat ze grotendeels geautomati-
seerd en wereldwijd werken, bieden ze veel 
voordelen. Denk maar aan een plotse piek in 
een ander werelddeel, waarbij u de werklast 
vlot kan verplaatsen naar een ander data-
center, of aan de voordelen bij een storing. 
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“NetApp heeft bijzonder veel ervaring in enterprise solutions, maar 
bedient sindskort ook het mkb en vormt zo een erg mooie aanvulling 
in het portfolio van Switch IT Solutions.”

 Flexibel
NetApp maakt automatisch een onderscheid tussen verschillende soorten data en 
bepaalt op basis daarvan de meest geschikte opslaglocatie.

 Innovatief  
Om de meest geschikte oplossing op basis van de persoonlijke behoeften van de 
klanten te vinden, omarmt NetApp de hyperscalers zoals Amazon Web Services en 
Microsoft Azure.

 A-klasse partner
Van fysieke hardware tot de meest geavanceerde cloud-oplossingen ter wereld: 
NetApp vergemakkelijkt het werk en geeft performance een impuls.

 Softwareleverancier
NetApp ziet zichzelf meer als een softwareprovider dan als een hardwareprovider, 
omdat software het verschil maakt in een hybride omgeving.

Vertrouw op toonaangevende 
partners 

Switch IT Solutions 

Met een focus op het mkb, het onderwijs 
en de zorg, opereert Switch IT Solutions als 
serviceprovider vanuit de behoeften van de 
klant, het applicatielandschap en de SLA’s. Op 
basis daarvan ontwerpt, bouwt en onderhoudt 
Switch IT Solutions de infrastructuur: van het 
netwerk tot servers en storage. Telkens met 
behulp van bewezen technologieën. 

NetApp 

NetApp is de grootste storage-leverancier van 
Nederland. Het ongeëvenaard portfolio wordt 
gekenmerkt door kracht in combinatie met 
innovatieve software. Daarmee is NetApp een 
beproefde leider wat betreft het moderniseren 
en vereenvoudigen van uw storage-omgeving: 
van eenvoudige, slimme en vertrouwde storage 
tot systemen die zijn gebouwd voor specifieke 
applicaties met grote bandbreedte.

Door de samenwerking aan te gaan met betrouwbare partners,  
vindt u een storage-oplossing op maat. 
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Neem de knelpunten in  
uw dataomgeving weg,  
samen met Switch IT Solutions 

Switch IT Solutions

Institutenweg 21

7521 PH Enschede

+31 88 828 2000

Neem contact op met één van onze storage-experts! Neem contact op 

De groei van de cloud zorgde ook voor een 
toename aan software om die cloud te 
beheren. Daarom vinden wij van Switch IT 
Solutions, nét als NetApp, dat software min-
stens even belangrijk is als de onderliggende 
hardware. Het staat organisaties toe om te 
blijven innoveren. 

Bovendien kan software ervoor zorgen dat bij 
een uitval  alles verder blijft draaien op een 
andere locatie.
Een virtualisatielaag en de bijbehorende 

software moet er met andere woorden voor 
zorgen dat de afhankelijkheid van specifieke 
hardware kleiner wordt. 

Door onze dienstverlening aan te vullen met 
de specifieke storage-oplossingen van NetApp, 
kunnen we van consultancy tot implementatie 
en monitoring beantwoorden aan uw speci-
fieke storage-behoeften. 

Ondervindt u nog knelpunten in uw dataom-
geving en bent u klaar om ze weg te werken? 

mailto:b.winter%40switch.nl?subject=

