
Welk datacenterconsumptiemodel 

past het best bij uw visie?



TECHNOLOGY

THE BOTH-AND 
DIGITAL ATTITUDE





“Wanneer we het het minst verwachten stelt het leven ons op de proef, 
om onze moed en onze bereidheid tot verandering te testen. Op zo’n

moment heeft het geen enkele zin om te doen alsof er niets is gebeurd
en te vertellen dat we nog niet klaar zijn. De beproeving zal niet wachten. 

Het leven kijkt niet achterom.”
Paulo Coelho 



Datacenter as a Service
HALLO, MIJN NAAM IS JO LEEMANS

Welk datacenter consumptiemodel 
past het best bij uw visie? 



EVEN VOORSTELLEN



Waar maken we ons eigenlijk 

druk om …



DE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING STAAT NIET STIL…





CONSUMPTION BASED SOURCING KOMT IT TEN GOEDE

‒ 59% for compute and

‒ 48% for storage1

Save on costs due to overprovisioning
Enterprises overprovision on average by 

Time

$
Traditional purchases (CAPEX)

Buffer

Minimum commitment level

Compute needed and invoiced

1 451 Research November 2016

Flexible 
Capacity 
Savings

Flexible 
Capacity 
Savings

Capacity ahead of demand 
Maintain a safe buffer of capacity 
‒ 50% experienced downtime due to 

capacity planning
‒ 57% received complaints of slow 

performance1



MARKTTRENDS GESPOT DOOR VERSCHILLENDE ANALISTEN

40% van de early adopters van public 
cloud brengt een aantal processen terug 

on-premise omwille van performance, 
veiligheid en kost

60% van alle IT-processen gebeurt nog in 
traditionele of non-cloud infrastructuur, 

40% zit wel al in de cloud

Houd rekening met de invloed 
van wetgeving op bedrijfsprocessen

Het concept van flexibele en schaalbaar IT-
infrastructuur is een belangrijk argument voor 

een cloud-based architectuur
77% van de organisaties overweegt

het gebruik van hybrid cloud 

Tegen 2020 zal 80% van de HW- en SW-aankopen 
gebeuren in Opex-modellen gebaseerd 

op werkelijk verbruik



Wat zijn mijn opties? 



HOUDT CLOUD COMPUTING
steek voor mijn omgeving?

Kostprijs

Toegankelijkheid

IT vs Business

Privacy

Veiligheid

Flexibiliteit

Opex/Capex

Snelle ontwikkeling



WELKE SOORT CLOUD MOET IK NU KIEZEN? 



WAT NEEM IK DAN PRECIES AF IN DIE CLOUD? 



EEN OVERZICHT



EEN DILEMMA VOOR IT BESLISSINGSNEMERS …
“Ik wil een geruisloze cloud experience, onafhankelijk van waar bedrijfsprocessen worden gerund”

CREER EEN ON-PREMISE 
INFRASTRUCTUUR

Voordelen: 
• Keuzevrijheid van server, storage, networking, 

software
• Eigen datacenterbeheer
• Controle over security en compliance

Nadelen: 
• Kapitaalsinvestering op eigen risico
• Overcapaciteit om groei op te vangen
• Lange doorlooptijd van oplevering

GEBRUIK DE CLOUD

Voordelen: 
• Snelle schaalbaarheid
• Pay per use
• Geen grote eenmalige kapitaalsinvestering
• IT-as-a-service, geen eigen beheer nodig
Nadelen:
• Minder controle
• Geen directe controle op security en compliance
• Mogelijk latency
• Conflicten met gegevensbescherming

On-premise cloud

Managed cloud

Traditionele IT

Public cloud

Flexibele capaciteit



REALDOLMEN’S HYBRID CLOUD ARCHITECTUUR

beveiliging
(optioneel)

pay per 
use

elasticiteithigh 
availability

disaster 
recovery

hybrid

Shared cloudPrivate cloudOn-prem cloud Public cloud

RCloud

betalen volgens gebruik



DATACENTER AS A SERVICE: HIGH LEVEL PORTFOLIO

We bieden een volledig geïntegreerde, professioneel
beheerde, multi-cloud ervaring, die uw strategie 
ondersteunt en toelaat dat u de volgende stappen 
kan zetten, terwijl de kosten onder controle worden 
gehouden zonder aan flexibiliteit te moeten inboeten. 



toch nog iets vergeten? 



#1 mijn
budget



SCENARIO: GROEI

FINANCIEEL

Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-2 Q2-2 Q3-2 Q4-2 Q1-3 Q2-3 Q3-3 Q4-3 Q1-4 Q2-4 Q3-4 Q4-4 Q1-5 Q2-5 Q3-5 Q4-5 Total

Cumulative spending

 purchase cost(npv)  comsumption based (none coterminus) Public Cloud (npv) Rcloud (npv)



SCENARIO: STABIEL

FINANCIEEL

Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-2 Q2-2 Q3-2 Q4-2 Q1-3 Q2-3 Q3-3 Q4-3 Q1-4 Q2-4 Q3-4 Q4-4 Q1-5 Q2-5 Q3-5 Q4-5 Total

Cumulative spending

 purchase cost(npv)  comsumption based (none coterminus) Public Cloud (npv) Rcloud (npv)



SCENARIO: KORT GEBRUIK

FINANCIEEL

Q1-1 Q2-1 Q3-1 Q4-1 Q1-2 Q2-2 Q3-2 Q4-2 Q1-3 Q2-3 Q3-3 Q4-3 Q1-4 Q2-4 Q3-4 Q4-4 Q1-5 Q2-5 Q3-5 Q4-5 Total

Cumulative spending

 purchase cost(npv)  comsumption based (none coterminus) Public Cloud (npv) Rcloud (npv)



#2 mijn
medewerkers



#3 mijn
digitale
assets



#4 mijn
veiligheid



#5 mijn
(legacy) applicatie landschap



tijd voor actie? 



“De tijd van woorden is voorbij. We weten wat de uitdagingen zijn. Er is 
al veel over gedebatteerd, veel vergaderd, veel verklaringen gedaan. 

Wat we nu nodig hebben is actie”
Ben Bradshaw (MP)



METEEN AAN DE SLAG

cloudright.realdolmen.com



DISCOVER PHASE
• wat

▶ strategische studie van 5 tot 15 dagen, met focus op de werklast

• format
▶ workshops met diverse stakeholders

▶ presentatie van de resultaten

• wat hou ik er aan over
▶ vertrekken van de AS-IS situatie

▶ visie voor de toekomst: TO-BE situatie

▶ gedetailleerd Cloud Programma om de overstap te maken

▶ gedetailleerd budget en kosten-batenanalyse

▶ verdere detailstudies mogelijk (security, identity, applicatiemigratie) 

ALS HET STOF WAT GAAN LIGGEN IS: CLOUD ROADMAPS

AS-IS

ROADMAP

TO-BE



LAATSTE STAP: DATACENTER AS A SERVICE – ‘CONSUMPTION BASED IT’

DE REALDOLMEN HYBRID IT OPLOSSING
A suite of built-for-purpose, complete, Hybrid cloud solutions delivering business outcomes with hardware, 
software, and expertise, consumed on a  pay-per-use basis.

Designed and integrated 
with Consulting services

Flexible Capacity model for 
pay per use based on 
unique business metric; 
manage the evolution of the 
solution (aligned 
consumption metric)

Built-for-purpose  technology, 
chosen and optimized for each 
solution Software specific to 
the solution

Full stack operated, with 
focus on operating the 
infrastructure or all the 
way to the workload

Continuous architecture 
and service 
improvements
Innovation office.

++++
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