
Met deze oplossing op maat bouwt u exact 
de omgeving die u nodig hebt en prof iteert u 
van vir tualisatievoordelen als elasticiteit, lage 
provisioningkosten en schaalbaarheid.  
VMware geeft u de vrijheid om on demand dedicated firewalls en load balan-
cers toe te voegen, en de opslagcapaciteit en resources zoals CPU en RAM, 
te upgraden. Dit product draait VMware vSphere Enterprise, met onder meer 
VMware Fault Tolerance (FT), VMware High Availability (HA), VMware vMotion 
en VMware Distributed Resource Scheduling (DRS). Het maakt gebruik van 
hypervisors van toonaangevende merken, gekoppeld aan een van onze krachtige 
opslagsystemen, waar alle virtuele machines (VM’s) en hun data worden bewaard.

Met resource packs kunt u meerdere VM’s draaien op uw private-cloud-
infrastructuur. U kunt elk type VM installeren met een besturingssysteem 
naar keuze. U bent volledig vrij in de allocatie van resources zoals CPU en 
geheugen. Dankzij de onafhankelijke configuratie van de opslagcapaciteit en het 
netwerkverkeer kunt u uw optimale omgeving creëren, met de mogelijkheid om 
dedicated firewalls en load balancers toe te voegen. 

Wij leveren de hardware, de virtualisatielaag en de monitoring van de 
hardware en de virtualisatielaag, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over 
hardware- of resourceproblemen. Ons ervaren technisch team zorgt voor een 
optimale support van uw infrastructuur via onze gratis Basic SLA, die u kunt 
upgraden als u uitgebreidere support wenst.
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• Flexibele aanpassing op maat: combineer  
 dedicated en gevirtualiseerde hosts in  
 een enkele private-cloudomgeving
• Volledige toegang: beheer de private  
 cloud met de managementtools van  
 VM Virtual Center
• Uiterst veilig: elke privatecloudop- 
 lossing geeft u een veilige, dedicated  
 single-tenantomgeving
• Dynamische schaalbaarheid: de snelle  
 provisioning van virtuele machines (VM’s)  
 vergroot de schaalbaarheid
• Probleemloze disaster recovery: failover  
 van de VM’s naar andere fysieke servers  
 is mogelijk voor onmiddellijke disaster  
 recovery en hogere beschikbaarheid
• Dedicated hardware: voeg load balancers  
	 en	firewalls	toe	wanneer	dat	nodig	is	
• Altijd online: een volledig redundant  
 platform, met inbegrip van de   
 internetconnectiviteit
• Robuuste SAS-NAS-integratie: verbeter  
 de prestaties en de betrouwbaarheid,  
 dynamische allocatie en deallocatie voor  
	 een	flexibele	opslag
• Resource management: bekijk	grafieken	 
 van de resources die u gebruikt, om te  
 kijken of u ze kunt optimaliseren
• Resource administration: gebruik  
 templates om toekomstige VM’s snel  
 en gebruiksklaar te leveren
• Resourceanalyse: raadpleeg de VM- 
 consoles om alles vanaf het booten  
 te volgen
• Gegevensbackup: raadpleeg de data- 
 store browser om kopieën van uw  
 gegevens te maken 
• Licentiemogelijkheden: alle Microsoft  
 SPLA-licenties zijn verkrijgbaar
• Dedicated ondersteuning: een   
 buitengewoon deskundig team met  
 virtualisatiespecialisten
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 VOOrDeLen
Dedicated single-tenantomgeving 
Vmware Private Cloud gebruikt dezelfde infrastructuurcomponenten als onze public 
cloud, maar is een single-tenantomgeving. Deze benadering geeft u dedicated toegang 
tot	VM’s,	de	VMware	datastore	en	optionele	firewalls	en	load	balancers.	Met	het	
VMware vCenter managementplatform provisioneert u alles wat u nodig hebt om  
uw private cloud als een virtueel datacenter te gebruiken.

Dedicated componenten
Dit product geeft u dedicated CPU en rAM op een eigen rack met eigen WAn- 
connectiviteit.

Configuratievrijheid
Onze	oplossing	geeft	u	de	mogelijkheid	om	hardware	zoals	firewalls,	load	balancers	 
en fysieke servers toe te voegen om taken uit te voeren die dedicated hardware 
nodig hebben.

Enterprise storage
Wij leveren u de opslag die het best bij uw bedrijfsbehoeften past. Wij bieden opslag 
aan van toonaangevende merken, waaronder IBM n Series en HP 3PAr. Al onze 
opslagsystemen zijn volledig redundant en bieden een hoge beschikbaarheid.

Volledige redundantie / hoge beschikbaarheid
VMware Private Cloud garandeert n+1 redundantie op het eSXi hostniveau en  
2n redundantie op de software- en opslagniveaus, zodat uw private-cloudimplemen-
tatie geen single points of failure bevat. De virtualisatielaag monitort alle hosts van 
de cluster op fouten. Als een serverfout wordt vastgesteld, herstart de VM op een 
overlevende host, zonder manuele interventie.

Private management
raadpleeg de VMware vCenter Server, die u een gecentraliseerde console voor het 
beheer van uw volledige virtuele infrastructuur biedt. De server maakt het beheer van de 
omgeving mogelijk door uw IT-beheerders een eenvoudige automatisering te verstrekken: 
• gecentraliseerde controle en zichtbaarheid op elk niveau
• vSphere beveiliging en beschikbaarheid via geautomatiseerd proactief beheer

Verbeterde virtualisatie
Wij leveren u een modulaire architectuur waarmee u een voordelige, betrouwbare  
VMwarePrivate Cloud op maat bouwt. Wij kunnen u alle functies van VMware 
aanbieden, met inbegrip van High-Availability (HA), Distributed resource Scheduling 
(DrS) en vMotion-functionaliteit.
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