Aan de slag met Azure Stack
In 8 stappen naar jouw ideale cloudmix
Elke organisatie heeft zijn eigen behoeften. En zo is er ook niet één vorm van de hybride cloud
die altijd werkt. We zien dat commerciële bedrijven steeds vaker een Azure-only cloud
neerzetten, waar ziekenhuizen en fabriekslocaties voor een groot deel de private cloud
verkiezen. Om succesvol een hybride cloud neer te zetten op basis van Azure en Azure Stack,
moet elke organisatie wel dezelfde afwegingen maken. Ontdek hoe je in slechts 8 stappen
komt tot jouw ideale cloudmix.

1. Bepaal het ideale platform voor jouw eigen datacenter
Azure Stack

Hyper-V en System Center in een
duaal datacenter

Gestandaardiseerd
Pay-as-you-go
Cloud-native

Azure als uitwijklocatie
Flexibel
Aanpasbaar

2. Kies jouw vendor
Ga voor de vendor die het beste bij jouw
organisatie past op het gebied van:
Hardware track record
Dienstverlening
Monitoring
Schalingsmogelijkheden
Betalingsmogelijkheden

3. Welke diensten ga je gebruiken?
Infrastructure as a service (IaaS)

Platform as a Service (PaaS)
Leverancier beheert hardware,
virtualisatie en platformschaling

Leverancier beheert hardware,
virtualisatie en platformschaling

Leverancier beheert componenten
die de PaaS dienst vormen

Klant beheert de totale VM,
inclusief updates

Klant beheert applicatie en data

Klant beheert applicatie en data

leverancier

leverancier

eigen beheer

eigen beheer

4. Bepaal de omvang van jouw Stack
Azure Stack host-capaciteit kun je de eerste
acht maanden niet uitbreiden. Maak een goede
inschatting van jouw benodigde capaciteit.
Houd rekening met:
VM Sizes

Fail-over

PaaS diensten

Management Services

De gekozen hardware leverancier
zet Azure Stack neer in je datacenter

5. Zorg voor beveiliging
De Microsoft Hybrid Cloud is secure-by-design, maar dat neemt niet weg dat je ook voor
eigen beveiliging tegen DDoS aanvallen door hackers moet zorgen. Onderzoek dit en bekijk
ook wat wetgeving als de GDPR hierover meldt.

GDPR
AVG
DDoS

6. Maak jouw Azure Stack hybride
Welke diensten ga je op het Azure platform draaien? Kies de verbinding die daar het beste bij past.
Site-to-site verbinding

1 op 1 verbinding

7. Weet wat je waar staat
Mag jouw data wel of niet in een publiek datacenter staan? Maak een plan en voer het uit.
Public Cloud

Private Cloud
klantgegevens
Uitwijk

Testomgeving

Big Data
verwerking

Productie
workloads

Bedrijfsgegevens

8. Controleer de omgeving en wees kritisch
Jouw ideale cloudmix draait! En nu? Monitor de capaciteit en kijk waar je een efficiency slag
kunt maken.
06:00 - 22:00

22:00 - 06:00

100%

33%

Probeer Azure Stack nu zelf!
Met Microsoft Azure Stack maak je gebruik van de kracht van
clouddiensten én houd je de controle over jouw eigen datacenter. Nieuwsgierig naar de voordelen? Probeer Azure Stack
nu zelf voor 14 dagen. Bert Wolters, Consultant Hybrid Cloud,
helpt je graag op weg.
bert.wolters@inspark.nl
06 - 5088 4905

www.inspark.nl

