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Volgens het rapport ‘The State of Cloud Adoption 
and Security’ van Intel is de adoptie van de hybrid 
cloud in 2017 met een factor 3 gestegen. Op 
basis van interviews met 1.400 IT-professionals 
wereldwijd werd duidelijk dat bedrijven voluit 
kiezen voor cloudtechnologie. De respondenten 
gaven aan dat 80 procent van hun IT-budget 
binnen vijftien maanden zou worden ingezet voor 
clouddiensten. Bijna driekwart van de bedrijven 
gaf aan binnen twee jaar over te stappen op een 
software-defined datacenter.

Het onderzoek liet verder zien dat maar liefst 93 
procent van de bedrijven een of andere vorm van 
clouddienst inzet en dat 74 procent al gevoelige 
data opslaat in de cloud. 49 procent gaf aan dat 
een gebrek aan goede securitykennis hen beperkt 
in het gebruik van clouddiensten en 65 procent 
heeft last van Shadow IT, waarbij afdelingen buiten 
de IT-afdeling om clouddiensten afnemen.

Duidelijk is dat cloudtechnologie een definitieve 
doorbraak heeft gemaakt, maar ook dat 
veel organisaties nog moeite hebben om de 
overstap naar de cloud op de juiste manier te 
ondersteunen. De voordelen van de cloud zijn 
inmiddels overduidelijk: een organisatie hoeft niet 
te investeren in infrastructuur, beheer, updates 
en beschikbaarheid en kan rekenen op de 
laatste technologie vanuit zeer goed beveiligde 
datacenters. Naast de verschuiving van een 
capex-model met hoge aanvangsinvesteringen 
naar een opex-model met een pay-as-you-grow-
afrekenmodel biedt de cloud ook belangrijke 
voordelen voor wat betreft beschikbaarheid, 
(data)betrouwbaarheid en (data)integriteit.

Tegelijkertijd zijn er nog drempels. Om die te 
overwinnen, is een gestructureerde migratie-
aanpak een eerste vereiste. In deze whitepaper 
beschrijven we die aanpak en belichten we zes 
manieren om applicaties te migreren naar de 
cloud.

Wat is eigenlijk cloudcomputing? Volgen het 
Amerikaanse NIST (National Institute of Standards 
and Technology) is het ‘een model om op afroep via 
een netwerk toegang te bieden tot een gedeelde 
verzameling configureerbare computermiddelen 
(zoals netwerken, servers, opslag, toepassingen en 
diensten), die snel geleverd en afgesloten kunnen 
worden met een minimale beheerinspanning of 
interactie met de serviceprovider’. Dé kenmerken 
van cloudcomputing zijn zelfservice wanneer de 
gebruiker dat wil, brede netwerktoegang, hoge 
elasticiteit en betalen naar gebruik. 

Het NIST onderscheidt vier modellen:
• De private cloud. Een cloudomgeving die 

exclusief voor één organisatie is ingericht. 
• De community cloud. Een cloudomgeving 

voor een speciale groep gebruikers, zoals het 
onderwijs of de zorg. 

• De public cloud. Een cloudomgeving voor het 
algemene publiek.

• De hybrid cloud. Een cloudomgeving met een 
mix van public en private voorzieningen. 

Van deze vier is de hybrid cloud nu de meest 
gebruikte. Was in 2015 de private cloud met 51 
procent nog het populairst, in 2016 daalde het 
percentage naar 24 procent. De hybrid cloud 
steeg in dezelfde periode van 19 naar 57 procent. 
De verwachting is dat dit percentage verder zal 
groeien. De hybrid cloud maakt het mogelijk om 
de juiste balans te vinden tussen schaalbaarheid, 
beschikbaarheid en security, omdat voor de 
verschillende typen workloads verschillende 
varianten van cloudmodellen inzetbaar zijn met 
elk eigen specifieke voordelen. 



Bij cloudmigratie gaat het altijd om de applicatie. 
Daarom is de eerste stap bij cloudmigratie het 
inventariseren van alle applicaties die in gebruik 
zijn. Dat lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige 
exercitie, maar is het in veel gevallen niet. Zo komen 
organisaties er pas na een grondige inventarisatie 
achter hoeveel applicaties ze daadwerkelijk 
in gebruik hebben. Ook blijkt dan pas dat er 
vaak veel verschillende niet-gedocumenteerde 
toepassingen in omloop zijn en dat afdelingen 
bijvoorbeeld gebruikmaken van freeware voor 
belangrijke activiteiten. Een aantal van meer dan 
duizend verschillende applicaties is bij veel grotere 
organisaties beslist geen uitzondering. Als er een 
goed beeld is van alle in gebruik zijnde applicaties 
is de volgende stap het classificeren van deze 
applicaties. Welk proces ondersteunen ze en hoe 
belangrijk is de applicatie precies voor dat proces? 
Op die manier is de cloudmigratie tevens een 
ideaal middel om het eigen applicatielandschap 
grondig te rationaliseren. 

Als er duidelijkheid is over de classificatie van alle 
applicaties is het daarna zaak om te bepalen of 
ze aan de randvoorwaarden van cloudmigratie 
voldoen. Daarbij gaat het om de volgende vragen:
• Kan de hardware waarop de applicatie draait 

gevirtualiseerd worden? 
• Is het gebruikte besturingssysteem geschikt 

voor virtualisatie?
• Is het platform van de applicatie beschikbaar 

in de cloud?
• Functioneert de applicatie in de nieuwe 

virtuele omgeving?
• Is de database beschikbaar in de nieuwe 

virtuele omgeving?
• Zijn er beperkingen vanuit de 

licentievoorwaarden?
• Kan de vereiste user experience door de 

cloud geleverd worden?
• Is er voldoende interconnectivity?
Als het antwoord op deze vragen bevestigend is, 
kan een organisatie de volgende stappen zetten. 
Daarbij gaat het om het bepalen van wat ze precies 
met hun applicaties gaan doen. Een organisatie 
kan kiezen uit de volgende zes R’s*: 

REHOST
Hierbij brengt een organisatie de applicatie 
zonder nadere aanpassingen aan de architectuur 
onder in een cloudomgeving. Het is een snelle 
manier van cloudmigratie op basis van lift & shift. 
Het voordeel van deze aanpak is juist de snelheid 
van overstappen op een IaaS-platform. In een 
volgend stadium is het dan eventueel mogelijk 
om architectuurwijzigingen door te voeren, zodat 
breder van de cloud geprofiteerd kan worden. 

REPLATFORM
Hierbij maakt een organisatie een 
moderniseringsslag door van platform te wisselen 
en een oud legacy-platform te vervangen 
door een moderne omgeving. Denk aan de 
overstap van verouderd database platform naar 
cloudplatform zoals Oracle. Deze stap zal soms 
vragen om aanpassingen aan de applicatie.

REBUILD
Hierbij worden alle functionaliteiten van een 
bestaande applicatie opgenomen in een nieuwe 
cloud-native oplossing. Dit herschrijven van de 
software is uiteraard kostbaar, maar zorgt er wel 
voor dat alle functionaliteit goed bruikbaar is in 
de cloud en dat nieuwe features gemakkelijk zijn 
in te bouwen. Met Rebuild zijn alle voordelen van 
cloudtechnologie te behalen.

REPURCHASE
Hierbij kiest de organisatie voor de aanschaf van 
een bestaande cloudoplossing ter vervanging 
van (legacy)on-premise-software. Dat zal in de 
regel een SaaS-applicatie zijn. Voordelen zijn dat 
er geen programmeerinspanningen nodig zijn, 
dat een organisatie zich niet druk hoeft te maken 
over licentie-issues of -beperkingen en dat er 
direct geprofiteerd kan worden van een OPEX-
model in plaats van een CAPEX-model. Bekende 
voorbeelden van SaaS-applicaties zijn Salesforce 
en Microsoft Office 365. 

*Bron: Model Amazon



RETIRE
Bij Retire is de conclusie dat de applicatie geen 
praktisch nut meer heeft en dus niet naar het 
nieuwe cloudplatform hoeft worden overgezet. 
De activiteiten van deze applicaties zijn door 
andere toepassingen gemakkelijk over te nemen.

RETAIN
Hier blijft de applicatie in productie in de 
bestaande on-premise-omgeving. Redenen 
kunnen zijn dat de applicatie niet of moeilijk in 
de cloud te ondersteunen is voor wat betreft 
performance, nog niet is afgeschreven of recent is 
geüpdatet. Een voorbeeld is een zware grafische 
toepassing die meestal door een heel klein aantal 
medewerkers in een organisatie wordt gebruikt 
en die als cloudtoepassing niet de vereiste user 
experience kan leveren die een gebruiker nodig 
heeft.

De overstap naar de cloud betekent ook dat een 
organisatie een keus moet maken voor wat betreft 
de cloudleverancier. Hoe meer ondersteuning een 
cloudleverancier biedt, hoe groter de kans is op 
een succesvol migratieproject. Bij de selectie van 
een leverancier is het dan ook raadzaam om een 
antwoord te krijgen op de volgende vragen:

• Biedt de leverancier netwerkdiensten? Voor 
een goede performance van cloudapplicaties 
zijn de netwerkvoorzieningen een eerste 
vereiste. Het kan een voordeel zijn als een 
cloudleverancier netwerkdiensten levert als 
aanvulling op infrastructuurdiensten. Het is 
dan immers mogelijk om zowel de hosting 
van cloudapplicaties als de noodzakelijke 
verbindingen vanuit één loket te leveren.

• Biedt de leverancier colocatiediensten? 
Colocatie kan nuttig zijn bij een gefaseerde 
migratie als een tijdelijke voorziening om 
de fysieke servers te verhuizen naar een 
datacenter als opmaat naar een volledige 
migratie. 

• Heeft de leverancier ervaring met migraties? 
Bij cloudmigratie spelen tal van factoren een 
rol. Hoe meer ervaring een cloudleverancier 
op dit gebied heeft, hoe groter de kans op 
een succesvol migratietraject.

• Biedt de leverancier support tijdens migraties? 
Het feitelijke migratieproces, waarbij applicaties 
worden overgezet van een fysiek naar een 
gevirtualiseerd platform, kan complex zijn en 
daardoor support vereisen. Dat geldt temeer 
omdat migraties voor een organisatie in de 
regel eenmalige exercities zijn. Een leverancier 
die regelmatig migraties verzorgd heeft 
daarvoor een supportorganisatie opgebouwd 
en kan klanten voorzien van de juiste 
ondersteuning. 

• Beschikt de leverancier over een migratie-
infrastructuur? Voor het overzetten van 
applicaties naar de cloud zijn verschillende 
tools beschikbaar en is, een al dan niet tijdelijke, 
infrastructuur vereist om fysieke machines 
over te zetten naar virtual machines of virtual 
machines te repliceren van een on-premise-
omgeving naar de cloud. 

DE KEUS VOOR EEN 
CLOUDLEVERANCIER. 
WAAR LET U OP?



Interconnect heeft veel ervaring opgedaan met 
cloudmigraties. Om dit proces te vereenvoudigen 
en te versnellen, zijn daarvoor Veeam- en VMware-
migratiehosts in de datacenters van Interconnect 
geïnstalleerd. 

Interconnect gebruikt VMware vCenter Converter 
voor het zogenaamde P2V-proces, het omzetten 
van fysieke machines naar virtuele machines. Deze 
oplossing ontkoppelt de software van de fysieke 
machine van de onderliggende hardware en de 
beperkingen ervan. vCenter Converter zet een 
fysieke machine om in een virtual machine disk file 
(VMDK) en biedt vervolgens alle voordelen van 
virtualisatie. 
Daarnaast voorziet Veeam met zijn Datacenter 
Backup- en Cloud Connect-oplossingen in 
efficiënte image-based VM-replicatie en cloud-
based disaster recovery voor alle applicaties. 
Met deze tools is het migratieproces optimaal te 
ondersteunen en wordt de beschikbaarheid van 
data volledig gewaarborgd. 

EIGEN GLASVEZELNETWERK
Doordat Interconnect over een eigen 
glasvezelnetwerk beschikt en wholesalepartner is 
van de grootste nederlandse netwerkoperators, 
biedt hij hoogwaardige en schaalbare verbindingen 
tussen de vestiging van de klant, de datacenters 
van Interconnect en de cloud, waardoor het 
overzetten van data op een veilige en snelle manier 
te realiseren is. Zo nodig levert Interconnect tijdelijk 
extra bandbreedte voor migraties of een tijdelijke 
colocatievoorziening voor fysieke verhuizing.



OVER 
INTERCONNECT
Interconnect is een internetserviceprovider voor 
de zakelijke markt. Sinds 1995 ondersteunen wij IT-
professionals met het opzetten van betrouwbare 
IT-oplossingen. Interconnect heeft als missie om 
op te treden als een professionele businesspartner 
van klanten voor het leveren van een betrouwbaar 
IT-fundament en kritieke IT-infrastructuur.

Internet en alle toepassingen hiervan maken een 
steeds groter deel uit van het maatschappelijk 
leven. Zowel in het privé- als in het publieke 
domein is bijna geen activiteit meer denkbaar 
die niet direct of indirect door internet wordt 
gefaciliteerd. Hiermee gaat een grote hoeveelheid 
data gepaard die hard groeit en die alleen nog 
maar verder zal toenemen.

Door deze ontwikkelingen is de beschikbaarheid 
en integriteit van data van cruciaal belang, uitval 
van data kan immers leiden tot een behoorlijke 
maatschappelijke impact. Dit betekent dat de 
infrastructuren die deze data transporteren en 
opslaan te allen tijde beschikbaar moeten zijn en 
zijn beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik of 
verlies van gegevens.

Interconnect gelooft dat alleen een robuuste en 
veerkrachtige IT-infrastructuur aan deze eisen kan 
voldoen. Daarvoor zijn kennis, innovatievermogen 
en stabiliteit de belangrijkste succesfactoren. 
Kennis in de vorm van een Trusted Advisor om de 
juiste oplossing te koppelen aan de marktvraag, 
innovatievermogen om ook in de toekomst aan 
deze vraag te blijven voldoen in veranderende 
omstandigheden en stabiliteit door een zeer 
gericht investeringsbeleid in combinatie met een 
sterke financiële positie.
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nog liever, bel ons via 073 88 000 00. Meer 
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