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U heeft misschien wel een verhaal gehoord over een verhuizing 
naar een datacenter, waarbij iets fout ging. Apparatuur die niet 
tijdig geleverd werd, applicaties die niet meer werkten na live gang, 
dataverlies, en ga zo maar door. Maar er komt toch echt een moment 
dat uw IT-omgeving ondergebracht moet worden bij een extern 
of tweede datacenter. Een datacenter migratie is een complexe 
aangelegenheid dat vrijwel alles en iedereen in de organisatie raakt. 

INLEIDING
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Het goede nieuws is dat de meeste problemen voorkomen kunnen 
worden. In dit stappenplan leggen we de belangrijkste stappen kort 
en bondig uit. 

Tot slot geven wij u nog diverse tips voor een succesvolle datacenter 
migratie. Zo weet u precies wat u nodig heeft voor een succesvolle 
verhuizing.



STAPPENPLAN
Hardware migreren is vaak een complex en risicovol project, wat zorgvuldig aangepakt moet 
worden. Dit stappenplan helpt om de risico’s te beperken en de migratie succesvol uit te voeren.

STAP 1
Start met de planning en voorbereiding. Deze stap is essentieel voor een succesvolle migratie, 
maar kost veel tijd. Zaken waar rekening mee gehouden moet worden zijn: structuur en 
overzicht, vastleggen projectleden en -rollen, zorg voor een heldere communicatie en status 
updates, inventarisatie, netwerktekeningen en systeemdiagrammen, afhankelijkheden, 
risico- en impactanalyse, rampenplan (roll-back scenario) en voer tot slot een site survey 
uit van zowel de bestaande situatie als het nieuwe datacenter, of beide datacenters indien 
voor een Twin Datacenter oplossing gekozen is.

STAP 2
Omschrijf het doel van de migratie. Beschrijf de huidige situatie (IST), en wat het gewenste 
eindresultaat is (SOLL). Zorg er daarbij voor dat u de criteria en doelen van niet alleen de 
technische aspecten van het project, maar ook vanuit de business vaststelt.

STAP 3
Beschrijf wat gemigreerd gaat worden. Welk deel van de infrastructuur dient te worden 
gemigreerd, en welke apparatuur en systemen worden hierbij geraakt?

STAP 4
Maak een inventarisatie van de hardware en ruim oude apparatuur op. Als u niet alles 
ineens gaat migreren, dan kunt u een deel alvast vanuit het datacenter laten draaien en dit 
vooraf goed testen.
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STAP 5
Maak een migratieplan en een bijbehorende checklist. Zorg ervoor dat alles is afgevinkt 
alvorens door te gaan naar de volgende stap in uw migratieplan.

STAP 6
Zet op papier wie de migratie doet en wanneer deze wordt uitgevoerd. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de impact op de organisatie.

STAP 7
Het is de dag van de migratie. Volg het migratieplan te allen tijde. Kies tijdig om terug gaan 
naar de oorspronkelijke situatie om dataverlies of een te lange downtime te voorkomen 
indien er zich onverhoopt toch een onverwachte situatie voordoet.

STAP 8
Test zorgvuldig na de migratie. Zijn alle systemen weer beschikbaar en operationeel? 
Testen en eventuele corrigerende maatregelen zijn essentieel om de IT-omgeving weer 
volledig beschikbaar te maken voor uw organisatie. Test ook of de beveiligings- en 
toegangsprocedures werken zoals bedoeld.

STAP 9
Eindig met een evaluatie van het gehele proces. Zijn alle gestelde doelen en deadlines 
gehaald? Vraag hierbij zowel de projectleden als de organisatie om feedback.
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16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE 
DATACENTER MIGRATIE

Als u bezig bent met de planning van een datacenter migratie, dan heeft u nu de kans om iets 
anders te gaan aanpakken in uw IT-omgeving. Bijvoorbeeld een nieuwe dienst uitproberen, 
overstappen naar de Cloud, moderniseren, nieuwe indeling van de IT-omgeving of overstappen 
naar een andere leverancier. 

1

2
Als u niet alles ineens gaat migreren, dan kunt u een deel alvast op de nieuwe locatie laten 
draaien en dit goed testen.

3
Verdeel uw teams op basis van expertise, bijvoorbeeld in hardware en software. Deze teams 
kunnen dan onafhankelijk van elkaar werken. Benoem per team één contactpersoon, die alles 
coördineert en altijd bereikbaar is. 

4
Zorg ervoor dat uw medewerkers en eventuele engineers van uw IT-partners tijdig geautoriseerd 
worden om het datacenter te bezoeken.

5
Maak vooraf een uitgebreide inventarisatie van de huidige omgeving en hardware. Inclusief: 
systeemlogs, documentatie van de inventaris, tekeningen, IP-plan, recente back-ups, informatie 
over de garantie en serienummers van de hardware, supportcontracten, shadow IT, recovery 
scenario’s en fysiek en/of cloud back-ups. 
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6
Denk goed na over de datum en tijd van de migratie, rekening 
houdend met de impact op de organisatie. Bijvoorbeeld in 
het weekend of na werktijd.

7
Voer tijdens de migratie geen onderhoud of upgrades aan 
de systemen uit, tenzij dit noodzakelijk is.

8
Plan een aantal weken vooraf een powerdown test in, om 
issues vroegtijdig te onderkennen en potentiele problemen 
tijdens de migratie te voorkomen. Dit kan extra downtime 
tijdens de migratie beperken.

9
Zorg voor voldoende ondersteuning vanuit uw leveranciers 
en partners. Geef aan dat uw hardware gemigreerd wordt 
naar het datacenter, en pas hierop de support contracten 
aan, zodat de engineers naar de juiste locatie gaan indien 
er onverhoopt een storing plaatsvindt.

10
Ga in gesprek met alle betrokken partijen en stakeholders, 
en zorg voor heldere communicatie. Maak een draaiboek 
waarin alle stappen worden beschreven. Controleer of 
het datacenter 24/7 bereikbaar is en hoe de toegang en 
bereikbaarheid geregeld is. Vraag na wie de begeleider op 
locatie is.

11
Maak een uitgebreide checklist voor de migratiedag. 
Vermeld onder andere hoe de stroomvoorziening geregeld 
is en of er netwerkkabels aanwezig zijn. Op de dag van de 
migratie is het belangrijk om de checklist goed te volgen. 
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12
Controleer de logistieke route die wordt afgelegd tijdens de fysieke migratie. Zijn er 
bijvoorbeeld geplande werkzaamheden aan toegangswegen, of andere knelpunten waarmee 
rekening gehouden moet worden?

13
De fysieke verhuizing van de hardware moet van tevoren geregeld zijn. Denk hierbij aan de 
volgende onderdelen:
 ▪ Pre-configureer zoveel mogelijk (stroom- en netwerkvoorzieningen, rails, bekabeling);
 ▪ Label alle apparatuur en onderdelen;
 ▪ Neem voldoende reserveonderdelen mee;
 ▪ Verzamel kabels en onderdelen bij elkaar in dozen, inclusief vermelding van type kabel en 

lengte en in welk rack deze moeten worden geplaatst;
 ▪ Bepaal de wijze waarop u uw hardware veilig kunt verhuizen;
 ▪ Zorg voor voldoende gereedschap.

14
Houd op de dag van migratie rekening met één of meerdere “dead on arrivals”. Dit is apparatuur 
die na de verhuizing niet meer opstart. Zorg voor voldoende overcapaciteit en ondersteuning 
van uw leverancier.

15
Het advies is om bij een middelgrote/ grote verhuizing een professionele verhuizer 
(met keurmerk PPV) in te zetten. U kunt ook gebruik maken van de migratie-services van 
Interconnect en onze Smart Hands dienst, waarbij wij u veel werk uit handen kunnen nemen 
om de doorlooptijd te verkorten.

16
In de eerste maand dat alles vanuit het datacenter draait, dient er extra aandacht zijn voor 
support en ondersteuning van uw organisatie. Er zullen altijd zaken zijn, die van tevoren niet 
voorzien zijn. Houdt hier rekening mee in uw capaciteitsplanning, op zowel organisatorisch als 
technisch vlak. Monitor de omgeving zorgvuldig en stuur tijdig bij. 
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Interconnect is datacenter- en cloudspecialist. Met twee datacenters 
in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven beschikt Interconnect in totaal over 
een datacentervloeroppervlak van 6.800m2. Het Tier 3+ datacenter 
is hiermee het grootste datacenter van Zuid-Nederland. Vanuit deze 
datacenters levert Interconnect zijn eigen private clouddienstverlening. 
Met deze dienstverlening bedient de organisatie onder andere 
Managed Service Providers, Software Vendoren en eindgebruikers 
naar tevredenheid. 

Met een aanvullend dienstenportfolio, dat onder andere uit security en 
connectiviteit (eigen glasvezelnetwerk) bestaat, voorziet Interconnect 
in een sluitend dienstenpakket, waarmee klanten uptime van minimaal 
99,9% realiseren. 

OVER
Naast hoogwaardige, zeer betrouwbare technologie gelooft 
Interconnect in een sterke technische kennis bij zijn medewerkers, 
zodat klanten het juiste advies krijgen en de juiste oplossing vinden. 
Daarmee levert Interconnect een daadwerkelijke bijdrage aan de 
continuïteit, het innovatievermogen en de groei van zijn klanten. 
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