Succesverhaal

NetAppperformance
garandeert en
Hogere
beschikbaarheid
enmet
eenvoudiger
beheer
veiligheidFAS2020-storagevan data bij
NetApp
Broshuis
oplossing

Uitgelicht
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Branche
Branche
Transport
Onderwijs
Locatie
Locatie
Kampen
Lelystad
Belangrijkste Uitdagingen
Belangrijkste
Realiseren vanuitdagingen
een stabiele
Het
realiseren van een
schaalstorage-omgeving
om explosieve
bare
storageomgeving
datagroei
op te vangen.met ruim
voldoende capaciteit en hoge
Belangrijkstewaarbij
Producten
performance
het beheer
FAS2020
live kan plaatsvinden
VMware ESX Server
Snapshot
Belangrijkste
producten
NetAppFAS2020
Single Mailbox Recovery
NetApp
Voordelen
Voordelen
• Optimale databeschikbaarheid
• • Vereenvoudigd
Eenvoudig beheer
beheer van de
• IT-omgeving
High-availability
• • Optimaal
Schaalbaarheid
gebruik van
• virtualisatie-applicaties
Hogere performance

Broshuis
De klant: ISG Arcus
De
groei
van de
ISGexplosieve
Arcus is een
interconfessionele
bedrijfsdata
en de overstap
naar
scholengemeenschap
voor voortgezet
virtuele
servers
dedenen
Broshuis
Protestants
Christelijk
Roomsuitkijken
een nieuwe
Katholieknaar
onderwijs
in Lelystad. Het
storageomgeving.
Een centrale
is één van de drie grote
middelbare
SAN-oplossing
van NetApp
onderwijsinstellingen
in Lelystad en
bezorgden
deVakcollege
Nederlandse
KMO
biedt LWOO,
Techniek,
een
efficiënte
performante
VMBO,
MAVO,en
HAVO,
Atheneum,
opslagomgeving,
makkelijk De school
Gymnasium en Technasium.
schaalbaar
hetleerlingen
oog op en ruim
telt ongeveermet
1.150
toekomstige
groei en betaalbaar
150 medewerkers.
bovendien…
De uitdaging: het realiseren van
De
geschiedenis
van Broshuis die
schaalbare
storageomgeving
gaat
terug
1885.is,
Het
bedrijf
overdag
te tot
beheren
met
een goede
uit
het Nederlandse
Kampen is
performance
en beheersbaarheid
daarmee
de oudste
fabrikant
van
Goed en modern
onderwijs
is onlosmaopleggers
voor speciaal
transport.
kelijk verbonden
met de toenemende
Broshuis
fabriceert
opleggers
digitalisering.
Dit geldtde
ook
voor ISG
volgens
de specifi
wensen
van
Arcus. Steeds
meer eke
lessen,
proefwerken
de
klant. Dat maakt
ieder project
en administratieve
werkzaamheden
uniek.
een middelgrote
binnen Broshuis
ISG Arcusisvinden
digitaal
onderneming.
De gekoppelde
150 medewerkers
plaats. De hieraan
dataproduceren
per storagecapaciteit.
jaar zowat duizend
groei vergt meer
De
nieuwe
opleggers.
de groeide
hoeveelheid
data bij Naast
ISG Arcus
productievestiging
in Kampen
in de eerste plaats doordat
het aantal
heeft
Broshuis
nog kantoren
en
personen
dat digitale
lesmiddelen
servicepunten
in heel Europa.
gebruikt is toegenomen.
In de tweede
plaats had ISG Arcus te maken met
Virtuele
Omgeving
steeds ‘zwaardere’
gebruikers; iedere
Broshuis
steunt
voor zijn werking
op
leerling, leraar
en medewerker
gebruiken
een
IT-infrastructuur
die het bedrijf
steeds
meer (onderwijs)applicaties.
met
VMware
heeftSysteembeheerder
gevirtualiseerd.
Aernout
de Haan,
Het
is een
aanpak
dietoe:
Broshuis
bij ISG
Arcus,
licht dit
“Vroeger
een
hoge
van
konden
allebeschikbaarheid
leerlingen met één
en

de
applicaties
bezorgt,inloggen
naast de
hetzelfde
wachtwoord
op alle
centralisatie
van de heeft
storage
en leerling
pc’s. Tegenwoordig
iedere
de
schaalbaarheid van
zijngrotere
eigen account.”
de IT-infrastructuur. Tot voor de
virtualisatie
de capaciteit
storage op
Ondanks devond
grotere
moest
lokale
HP-servers
plaats. Dewel
de nieuwe
storageomgeving
verouderde
servers
pasten
echter
eenvoudig te
beheren
zijn. “De
data
niet
in degebruikers
nieuwe, virtuele
vanmeer
ruim 1300
kan ik niet
omgeving.
Bovendien
vond Daarom
de
stuk voor stuk
zelf beheren.
IT
-afdeling
het risicodie
zochten
wevan
eenBroshuis
storageoplossing
op
downtime
met de oude machines
standaard
beheerwerkzaamheden
teautomatisch
groot.
uitvoert of gebruikers in
staat stelt dat zelf te doen”, vertelt
“Daar
kwam
bij dat
De Haan.
Opnog
dezeeens
manier
kan de
we
op korte tijd eenzich
explosieve
systeembeheerder
bezig houden
datagroei
kenden”, zegt IT-manager
met beheerwerkzaamheden
die meer
Thierry
Sollie.
“Het
was duidelijk
prioriteit
hebben.
“Voorheen
deed ik
dat
onze storage-omgeving
hetwe
systeembeheer
nog wel eens ’s
op
een andere
moesten
avonds,
omdatmanier
ik dan onze
servers uit
aanpakken.”
toename
van het
kon zetten. IkDe
wilde
mijn beheertaken
datavolume
onderkunnen
meer het
voortaan ookwas
overdag
doen, als
gevolg
van in
het
datzijn
Broshuis
op
de servers
defeit
lucht
en de school
digitale
archivering
overgestapt.
operationeel.
Dat is was
nu mogelijk.”
Daarnaast heeft ook de stijging van
de
maatwerkorders
debelangrijke
behoefte eisen
ISG
Arcus stelde twee
aan
storage
waaraan
de doen
nieuwetoenemen.
storageomgeving
“Voor
klant
bouwen we en een
moestiedere
voldoen;
schaalbaarheid
opleggers
op maat. Dat
goede performance.
“Hetgebeurt
is lastig in
op
vanhoeveel
CAD-tekeningen.
te basis
schatten
storagecapaciteit
Zowel
onze
als onze
we over
eeningenieurs
paar jaar nodig
hebben.
onderhoudsmedewerkers
De hoeveelheid data groeitwerken
altijd weer
die
digitale
regelmatig
harder
dan tekeningen
verwacht”, aldus
De Haan.
bij.
is reden
van groot
belang
dat de
OmHet
deze
diende
de nieuwe
tekeningen
– grotevan
digitale
files –in
storageomgeving
ISG Arcus
veilig
ente
tegelijk
ieder bewaard
geval drieblijven
jaar mee
kunnenook
onmiddellijk
beschikbaar
gaan. Door te
kiezen voor zijn.”
een schaal-

Hogeomgeving,
Beschikbaarheid
bare
waar eenvoudig extra
Broshuis sprak IT-partner
Xantes
storagecapaciteit
bij te plaatsen
is, wilde
aan Arcus
om een
nieuwe storageISG
toekomstige
capaciteitsissues
omgeving
te ontwerpen.
HetArcus
bedrijf
voor
zijn. Daarnaast
zocht ISG
stelde
met centralemet
SANnaar
eenvoor
storageoplossing
voldoenstorage
van NetApp
te werken.
de
performance.
Een storageomgeving
Aansluitend
stond Xantes
inde
voor
die
snel functioneert,
ongeacht
de implementatie
de hardware
hoeveelheid
data envan
applicaties.
en software. De keuze viel op een
FAS2020-systeem
van NetApp.
De
oplossing: gefaseerde
migratie
Xantes
virtualiseerde
de vijf fysieke
naar
NetApp
FAS2020-storageservers van Broshuis met VMware
systeem
ESXArcus
Server.
Datgekozen
laat Broshuis
toe
ISG
heeft
voor een
verschillende besturingssystemen
storageomgeving
op basis van een
simultaan
te virtualiseren
één
NetApp
FAS2020,
geleverdop
door
fysiekeenmachine.
Het zorgtdoor
ervoor
Avnet
geïmplementeerd
dat data
enISG
applicaties
altijd al
Xantes
ICT.
Arcus gebruikte
beschikbaar
zijn. NetApp Snapshot
een
NetApp FAS250-storagesysteem
staat
voor de back-up
van de
en
wasindaarover
erg tevreden.
“We
data. Met
Single Mailbox
hadden
welNetApp
een onderhoudscontract
Recovery voor
kan het
Broshuis
verloren
afgesloten
geval van
storage
e-mail Maar
terughalen,
zowel
aparte
uitval.
na vijf jaar
kan
ik
berichten alsdat
complete
mailboxen.
concluderen
dit alleen
voor onze
eigen gemoedsrust was. Onze oude
De beschikbaarheid vanheeft
de altijd
NetApp-storagesysteem
data vormt
voor Broshuis
perfect
gewerkt.”
Daarnaasthet
heeft
belangrijkste
van
de met
ISG
Arcus eenvoordeel
jarenlange
relatie
oplossing. “Onze Xantes
medewerkers
NetApp-specialist
ICT. “Onze
hebben nu sneller
toegang
totis altijd
samenwerking
met Xantes
ICT
heel goed geweest. Ze begrijpen
ons en staan voor ons klaar als dat
nodig is. Bovendien weten ze alles
van NetApp-producten.” Als NetApp
Gold Partner heeft Xantes ICT gecertificeerde medewerkers in huis die
ISG Arcus bijstaan met advies, bij
de implementatie en het onderhoud.
Xantes ICT kan op haar beurt bij
technische uitdagingen de distributeur
Avnet als klankbord inschakelen.
De implementatie van de NetApp
FAS2020 vond plaats in twee fases.
Xantes ICT implementeerde in mei
2011 de nieuwe NetApp FAS2020 zonder schijven met daaraan gekoppeld de
FAS250 mét schijven. Daarna verliep
het beheer van de huidige storageomgeving via de nieuwe NetApp. Pas
later heeft ISG Arcus de disks voor
de nieuwe NetApp aangeschaft – in
één keer want dat was voordeliger.
Vervolgens is de onderwijsinstelling
rond kerst 2012 volledig gemigreerd
naar de NetApp FAS2020 en is de
oude FAS250 uitgefaseerd. Zo heeft
ISG Arcus de aanschafkosten gespreid
en was het mogelijk direct de nieuwe
beheerfunctionaliteit en performance

www.netapp.nl

de data”,
zegt FAS2020
Thierry Sollie.
Van
van
de NetApp
te benutten.
downtime is geen sprake meer.
“Mochten
we in de
toekomst
Naast
de NetApp
FAS2020
metweer
7,2 TB
met een explosieve
datagroei
te
opslagcapaciteit,
bestaat
de nieuwe
maken krijgen,bijdan
die
ICT-omgeving
ISGkunnen
Arcus uitwe
vier
beter onder
controle een
houden.
VMware
ESX-servers,
CiscoHet
huidige
systeem
erg effi
ciënt
4510
core
switch, gaat
meerdere
Cisco
met data2960
om en
is op een
Catalyst
switches,
400heel
pc’s en
flexibele
manier
uitbreidbaar.”
150
laptops.
Op de
servers draait de
virtualisatie software VMware vSphere
Daarnaast
de monitoring
5.1.
Middelszorgt
VMware
vSphere 5.1van
de omgeving – zowel
NetApp
virtualisatiesoftware
zijndoor
op vier
fysieke
als doorzeventien
partner Xantes
voor extra
servers
virtuele –servers
gemoedsrustISG
bij de
IT-manager
geïnstalleerd.
Arcus
heeft haar
van Broshuis.
“Toen gemaakt
de airco in
netwerk
ook geschikt
voor
de serverruimte
het lietDit
afweten,
Bring
Your Own Device.
betekent
hadden
wij dat
zelfgebruikers
eerst niet met
in
dat
ongeveer
1.300
de gaten.
temperatuur
zo
hun
laptop,De
mobiele
telefoonliep
of tablet
hoog
dat de
NetApp-software
via
eenop
Cisco
draadloos
netwerk toeautomatisch
eende
waarschuwing
gang
hebben tot
ICT-omgeving.
stuurde naar Xantes. Het bedrijf
verwittigdevoor
mij ISG
onmiddellijk
en ik
Voordelen
Arcus: eenvoukonte
direct
ingrijpen.”
Binnenkort
dig
beheren
en op te
schalen
neemt Broshuis dedie
monitoring
storageoplossing
vier keervan
Xantes functioneert
over. “We krijgen opleiding
sneller
van NetApp-distributeur
Avnet, uit“Vroeger
moesten onze servers
waarna we het
hele voor
beheer
van
geschakeld
worden
onderhoud.
de oplossing
zelf lag
zullen
Het
hele systeem
dankunnen
plat”,
uitvoeren.”
vertelt
De Haan. “Tegenwoordig blijft
alles in de lucht. Als we één server
uitschakelen, nemen de anderen de
taken over.” Dat is mogelijk door
een combinatie van NetApp storage,
VMware virtualisatie software en
Cisco switches. Deze beproefde
drie-eenheid sluit naadloos op elkaar
aan waardoor de beschikbaarheid,
betrouwbaarheid en performance
van het complete systeem toeneemt.
Bij een tekort aan resources wordt
de belasting dynamisch over de
andere servers verdeeld. Mede daardoor is ISG Arcus ook verzekerd van
continuïteit bij serveruitval. De medewerkers en leerlingen van ISG Arcus
ondervinden niet of nauwelijks hinder
van serveronderhoud of technische
aanpassingen.

NetApp FAS2020 is een schaalbare
storageoplossing voor middelgrote
organisaties. Aan de server zijn 16
hostservers te koppelen en hij heeft
een maximale capaciteit van 68
TB. Dat maakt de NetApp FAS2020
ideaal voor organisaties die nu en

NetApp creëert innovatieve storage- en
datamanagement-oplossingen die u helpen
bij het realiseren van doorbraken en
buitengewone kostenbesparingen
opleveren. Ontdek hoe wij bedrijven
wereldwijd helpen sneller en verder te gaan
op www.netapp.com/nl
Go further, faster®

Efﬁnieuwe
ciënt, Ook
Op Vlak VanisKosten
De
storageomgeving
vier
Intussen
kijkt
Broshuis
vooruit.
keer
sneller
dan
de oude.verder
Daarnaast
Het bedrijf
heeftgepatenteerde
plannen om de
worden
slimme
NetAppbestaande storage-infrastructuur
op
technologieën
toegepast, zoals data
korte termijn De
uit filer
te breiden.
deduplicatie.
voorkomt daar“Binnenkort
we aan
de
mee
dat datavoegen
niet dubbel
opgeslagen
FAS2020
tweede
toe”, aldus
wordt.
Dateen
resulteert
in shelf
een efficiënter
Thierry Sollie.
moet onsDoor
toelaten
gebruik
van de“Dat
opslagruimte.
om straks
zelf op een welke
heel de data
WAFL
(de technologie
eenvoudigewegschrijft
manier capaciteit
toe te
willekeurig
naar de schijven)
voegen.
de back-up
schakelen
wordt
eenVoor
hogere
performance
van het
we over op
een mirror-service.
Wel
complete
systeem
bereikt.
blijven we gebruik maken van tape.
Op het
vlak
kosten
blijft dat
Om
zeker
te van
zijn dat
gegevens
nogvoor
ons de beschikbaar
meest interessante
oplossing.”
steeds
zijn na calamiteiten
zoals brand of een stroomstoring, heeft
Kosten
vormen
voor
iedere
een
ISG
Arcus
gekozen
voor
een KMO
NetApp
belangrijk
aspect
van een storagemet
SnapMirror
functionaliteit
in comproject.met
Datde
was
bij Broshuis
niet
binatie
Xantes
Mirror Dienst
anders.Deze
“Ookfunctionaliteit
op dat vlak heeft
(XMD).
biedt de
NetApp ons aangenaam
verrast”,naar
mogelijkheid
om data te spiegelen
klinkt
het nog.
bleek
een
NetApp
op “NetApp
een externe
locatie, in
verrassend
betaalbaar.
nog,
dit
geval bij Xantes
in hetMeer
datacentrum.
voor de oplossing van NetApp
hebben
we nieuwe
maar een
derde van het
Data
op de
storageomgeving
bedrag
moeten
uitgevenDe
datNetApp
we
is
eenvoudig
te beheren.
initieel in is
gedachten
hadden.van
Ookeen
FAS2020
namelijk voorzien
dat is een interessante vormHiermee
van
SnapRestore-functionaliteit.
efficiëntie!”
kunnen
medewerkers zelf bestanden
herstellen die ze per ongeluk gewist of
verkeerd opgeslagen hebben. Daarnaast is het uitvoeren van beheertaken
in de avonduren voorgoed verleden tijd.
De Haan: “Omdat we genoeg capaciteit in onze omgeving hebben en onze
nieuwe NetApp de data van de servers
beheert, kan ik een van de vier servers
uitschakelen voor beheer, zonder dat
dit het gebruik beïnvloed. Dat is ook
een groot voordeel bij toekomstige
systeemuitbreidingen. Onze data blijft
hard groeien waardoor we binnenkort
een nieuwe NetApp-storage zullen
bijschakelen. Dat doen we dan volgens
beproefd recept; overdag terwijl ons
systeem draait. Zo zijn we met onze
huidige storageomgeving qua capaciteit en beheer klaar voor de toekomst.”

in toekomst willen beschikken over
één overzichtelijke en eenvoudig
te beheren storagearchitectuur.
Daarnaast is de NetApp FAS2020
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garant staat voor een uitstekende
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