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Het belang van IT binnen organisaties is groot. Een betrouwbare IT-
infrastructuur is een cruciaal aandachtspunt met betrekking tot de 
continuïteit van uw organisatie en dienstverlening. Enerzijds dient een 
calamiteit waar mogelijk te worden voorkomen en anderzijds moet 
de impact van dergelijke incidenten zoveel mogelijk worden beperkt, 
mocht dit zich onverhoopt voordoen. Deze whitepaper geeft u inzicht 
in de manier waarop met een Twin Datacenter oplossing aan zeer 
strikte continuïteitseisen kan worden voldaan.

De IT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de 
bedrijfsvoering dat beschikbaarheidseisen steeds hoger komen te 

INLEIDING
liggen. De afhankelijkheid van IT-services wordt steeds groter en 
gebruikers verwachten 100% beschikbaarheid. De basis voor deze 
services is de onderliggende infrastructuur. 

Deze whitepaper richt zich op het management dat verantwoordelijk 
is voor de IT en/of het risicobeleid binnen een organisatie. In 
deze whitepaper wordt verder ingegaan op Business Continuity 
Management in het kader van kritieke IT-processen. Tot slot vindt u 
een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de keuze voor 
uw datacenter leverancier.
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Als een IT-omgeving verspreid is over twee datacenters en deze 
omgevingen zijn, tot op zekere hoogte, identiek aan elkaar, spreken 
we van een Twin Datacenter oplossing. Bij een Twin Datacenter 
wordt de primaire omgeving in een datacenter gespiegeld naar een 
secundaire omgeving in een ander datacenter. Dit heeft het doel om de 
beschikbaarheid van een dienst te verhogen en schade te voorkomen. 

WAT IS HET TWIN DATACENTER CONCEPT?

Bijna alle bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd met IT. Daardoor rust er 
een grote verantwoordelijkheid op IT-specialisten. Uitval van IT kan 
veroorzaakt worden door meerdere factoren. Hierbij kunt u denken 
aan stroomuitval, hard- en/ of software failures. Deze risico’s en de 
potentiële gevolgen van downtime zijn een belangrijke reden om een 
Twin datacenter oplossing in te zetten.

Downtime kan veel schade aan uw organisatie veroorzaken, omdat 
bedrijfsprocessen tot stilstand komen. Hierdoor loopt u direct omzet 
mis. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op het imago van uw 
organisatie wat kan leiden tot indirect omzetverlies. Bij dienstverleners 
kan downtime zelfs leiden tot financiële claims. Het is belangrijk om 
op voorhand na te denken over de gevolgen van downtime.

WAAROM IMPLEMENTEREN ORGANISATIES EEN TWIN 
DATACENTER OPLOSSING?

Om de risico’s van een bedrijf in kaart te brengen, analyseren 
organisaties hun bedrijfsprocessen en stemmen hier hun beleid 
op af. Dit heeft als doel om de continuïteit van hun organisatie te 
waarborgen. Inmiddels zijn vaak alle bedrijfsprocessen in meer of 
mindere mate afhankelijk van IT, wat vanzelfsprekend een essentiële 
rol speelt binnen dit geheel.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

IDENTIEK GESPIEGELD
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5
RECOVERY POINT OBJECTIVE (RPO) EN 
RECOVERY TIME OBJECTIVE (RTO) 
RPO en RTO zijn belangrijke begrippen die corresponderen 
met het begrip disaster recovery. Per applicatie of 
infrastructuur wordt de RPO bepaald. De RPO is het punt in 
tijd voorafgaand aan de storing tot waar men minimaal data 
moet kunnen herstellen. Naast de RPO wordt per applicatie 
of infrastructuur bepaald wat de RTO moet zijn. De RTO is de 
tijdspanne waarbinnen het functioneren van de systemen 
tot een acceptabel niveau hersteld moet zijn.
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DISASTER RECOVERY PLAN (DRP) 
Met betrekking tot de IT van een organisatie speelt disaster 
recovery een essentiële rol binnen BCM. In het DRP is 
uitgewerkt hoe een organisatie handelt bij downtime van 
systemen en wat eraan gedaan moet worden om deze 
systemen weer te herstellen en te beschermen. Per proces 
en systeem spelen twee waarden een belangrijke rol: de 
Recovery Point Objective en de Recovery Time Objective. 

BUSINESS IMPACT ANALYSE (BIA)
Met een BIA wordt naar de waarschijnlijke impact bij het 
uitvallen van een proces gekeken en de snelheid waarmee 
de schade zich manifesteert. Door deze analyse worden 
bedrijf kritische en niet-bedrijf kritische processen van elkaar 
gescheiden en kunnen tevens de kritieke middelen binnen 
een organisatie worden benoemd (zoals een gebouw en IT-
infrastructuur). Een BIA is samen met de Risico Analyse de 
eerste stap om tot een BCM-plan te komen. 

RISK ASSESSMENT (RA) 
Binnen de RA, ook wel Risico Analyse genoemd, wordt 
bepaald welke criteria en omstandigheden er zijn voor 
het aanvaarden van risico’s. Kritieke activiteiten worden 
ondersteund door middelen zoals mensen, faciliteiten en IT. 
De organisatie dient de risico’s die gepaard gaan met deze 
middelen te identificeren, evenals de mogelijke bedreigingen 
die hieruit voortvloeien.
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BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) 
Na de bovengenoemde analyses wordt in een BCP 
gedocumenteerd welke maatregelen zijn genomen om de 
continuïteit van bedrijf kritische processen te verzekeren. 
Bijvoorbeeld bij een grote calamiteit. Een BCP kan zowel 
technische als non-technische aspecten bevatten, maar in 
dit artikel richten we ons op de technische (IT) kant. 
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Binnen BCM worden een aantal fases doorlopen om tot dit kader te 
komen. Op de volgende pagina worden kort de belangrijkste stappen 
in het algemeen doorgelopen om vervolgens in te gaan op de rol die 
IT hierin speelt.



Bij disaster recovery is het doel om na een incident de systemen weer 
te herstellen en zodoende de impact te verkleinen. In het geval dat de 
RPO- en RTO-waarden tot een minimum beperkt zijn, is naast disaster 
recovery, ook disaster avoidance van toepassing. Het doel is in eerste 
instantie immers om het risico van downtime en dataverlies dusdanig 
te verkleinen, dat impact tot een minimum wordt gereduceerd en zo 
schade wordt voorkomen. 

In een ideale situatie zijn uw RPO- en RTO-waarden 0. Dit betekent dat 
uw infrastructuur bij een calamiteit blijft functioneren en er geen data 
verloren gaat. Vanzelfsprekend heeft u dan ook geen recovery time. In 
dat geval spreken we van een disaster tolerance oplossing. 

“VAN DISASTER RECOVERY EN AVOIDANCE
NAAR DISASTER TOLERANCE” 

Een Twin Datacenter oplossing maakt disaster tolerance voor de IT-
infrastructuur mogelijk. Een disaster tolerance oplossing is interessant 
voor bedrijven die kiezen voor beschikbaarheid en waarbij een korte 
onderbreking van een systeem een grote impact op de bedrijfsvoering 
kan hebben met financiële schade als gevolg. Hierna wordt verder 
ingegaan op een Twin Datacenter oplossing en welke aandachtspunten 
er zijn. 
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Stroom-, netwerk- en koelvoorzieningen hebben een grote invloed op 
de verwachte uptime van een datacenter. Hierbij is redundantie een 
belangrijke factor van betrouwbaarheid.

Binnen de infrastructuur van een datacenter zijn de kritische 
componenten minimaal dubbel uitgevoerd (bijvoorbeeld twee 
verschillende stroompaden). Om ook bij onderhoud geen single-point-
of-failure te hebben, dienen deze componenten meer dan dubbel 
uitgevoerd te zijn. Daarnaast is ook belangrijk dat de redundante 
componenten zich nergens fysiek kruisen (bijvoorbeeld bekabeling 
die door elkaar loopt). Geografische scheiding verkleint het risico dat 
op hetzelfde moment met dubbel uitgevoerde componenten een 
calamiteit ontstaat. Dit zorgt voor een robuuste verbinding.

DATACENTER INFRASTRUCTUUR

TWIN DATACENTER 
Een goed werkende Twin Datacenter oplossing is afhankelijk van een 
aantal onderdelen. Zo dient u de datacenters door middel van de juiste 
interconnecties met elkaar te verbinden. Uw IT-infrastructuur dient 
immers gespiegeld te worden. Aan het repliceren van data zijn vaak 
hoge technische eisen verbonden. De afstand en het type verbinding 
tussen de datacenters zijn hierbij belangrijke gegevens. 

Bij een calamiteit op de primaire locatie moet daarnaast uw IT-
omgeving op de juiste manier beschikbaar worden gesteld aan de 
gebruiker. Een goede netwerkconfiguratie binnen het core-netwerk 
van de service provider(s) is essentieel, zodat er automatisch wordt 
overgeschakeld naar de secundaire locatie.

Naast de interconnectie en netwerkconfiguratie tussen de datacenters, 
is het ook belangrijk om goed te bepalen welke eisen u stelt aan de 
datacenters zelf. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten op 
basis waarvan u de juiste datacenter leverancier kunt kiezen.
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Een belangrijke indicator van kwaliteit zijn certificeringen. U kunt kijken 
naar de TIER-classificaties, maar ook naar bepaalde certificeringen. 
Daarbij kunt u denken aan ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) of 
certificeringen met betrekking tot informatiebeveiliging (ISO 27001). 
Indien een leverancier beschikt over deze certificeringen, dan kunt u er 
zeker van zijn dat deze leverancier continu werkt aan de verbetering van 
zijn dienstverlening. Let wel op dat de scope van deze certificeringen 
de delen van de organisatie omvatten die invloed hebben op de 
betrouwbaarheid van de door u afgenomen dienst.

CERTIFICERINGEN

Naast redundantie in aantal, is er echter ook redundante capaciteit 
belangrijk. Om een goede redundantie te creëren dienen ook de 
secundaire voorzieningen voldoende capaciteit te hebben om de 
primaire voorziening op te vangen bij uitval of onderhoud.

Kiezen voor één of meerdere leveranciers heeft technische, financiële 
en organisatorische gevolgen. Het gebruik van datacenters van 
verschillende leveranciers maakt een Twin Datacenter vaak complexer 
en duurder, maar u bent niet afhankelijk van één leverancier. De 
Total Cost of Ownership is doorgaans lager als u kiest voor één 
leverancier. Het is natuurlijk wel belangrijk om de betrouwbaarheid 

ÉÉN OF MEERDERE DATACENTER LEVERANCIERS?

en kredietwaardigheid van de leverancier te controleren. Zijn de 
datacenters ondergebracht in verschillende BV’s? Wat is de historie 
en kredietwaardigheid van het bedrijf? Naast technische en financiële 
consequenties zijn er ook organisatorische gevolgen verbonden 
aan de keuze voor één of meerdere leveranciers. Indien u gebruik 
maakt van meerdere leveranciers bent u afhankelijk van een goede 
samenwerking tussen beide partijen. Een situatie waarbij partijen 
naar elkaar gaan wijzen bij calamiteiten dient voorkomen te worden. 
Het hosten van uw infrastructuur bij één leverancier kan dan 
gemakkelijker zijn. Een nog betere keuze is een leverancier met een 
continuïteitsgarantie, die ook na een eventueel omvallen toegang 
garandeert tot uw bedrijfsdata.

U configureert een Twin Datacenter oplossing om de beschikbaarheid 
van IT te verhogen. Dan is het belangrijk om goede afspraken te 
maken over service. Welke uptime wordt gegarandeerd? Wat zijn 
responstijden indien u technische ondersteuning nodig heeft? 
Hoe wordt het functioneren van uw omgeving gemonitord door 
de leverancier? Omdat uw infrastructuur zo belangrijk is voor uw 
bedrijfsvoering, is het noodzakelijk om goede afspraken te maken 
zodat u weet wat u van uw leverancier mag verwachten. Dit wordt 
vastgelegd in een Service Level Agreement.

SERVICE LEVEL AGREEMENT
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REFERENTIES
Bovenstaande zaken zijn allen theoretische indicatoren. Deze moeten 
uiteindelijk leiden tot een goede serviceverlening in de praktijk. Het 
outsourcen van datacenter capaciteit is geen beslissing voor de korte 
termijn. Daarom kunnen praktijkervaringen heel nuttig zijn. Vraag na 
welke referenties de datacenter leverancier heeft die vergelijkbaar zijn 
met uw organisatie. Dit kan dezelfde oplossing zijn en eventueel uit 
dezelfde branche.

De integratie van bedrijfsvoering en IT blijft zich de komende jaren 
uitbreiden. We zijn al zeer afhankelijk van IT, maar onze eisen en 
verwachtingen zullen alsmaar hoger worden. De directe en indirecte 
schade als gevolg van downtime zal steeds groter worden. Interconnect 
verwacht daarom dat de inzet van Twin Datacenter oplossingen zal 
gaan toenemen. Via een Twin Datacenter oplossingen kan aan zeer 
strikte beschikbaarheidseisen voldaan worden. Door gebruik te maken 
van één leverancier is zo’n oplossing bovendien relatief eenvoudig te 
implementeren. 

Aangezien outsourcing van uw IT-infrastructuur een beslissing is voor 
de lange duur, is het zaak om kritisch te kijken naar de datacenter 
infrastructuur. Om de juiste partner voor uw infrastructuur te vinden is 
samenspel tussen business en IT in uw organisatie erg belangrijk. De 
eisen vanuit Business Continuity Management moeten immers vertaald 
worden in technische wensen en eisen die u stelt aan de datacenter 
infrastructuur. Een continuïteitsgarantie is daarnaast een extra stukje 
kwaliteit in dienstverlening.

CONCLUSIE
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Een Twin Datacenter oplossing is maatwerk en vereist dan ook aandacht 
van uw leverancier. Graag gaat Interconnect met u en uw engineers 
in gesprek om te bepalen welke configuratie voor uw organisatie 
wenselijk is. Als volledig onafhankelijke provider met het grootste Tier 
3+ datacenter van Zuid-Nederland hebben we jarenlange ervaring 
met IT-infrastructuren die een hoge beschikbaarheid nodig hebben. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop in onze dienstverlening. 
Interconnect is in bezit van diverse certificeringen:
 ▪ ISO 27001 (informatiebeveiliging);
 ▪ ISO 14001 (milieumanagement);
 ▪ ISO 9001 (kwaliteitsmanagement);
 ▪ ISAE 3000 / SOC 2 type 2.

MEER WETEN?
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Omdat Interconnect onafhankelijk van derden opereert, zijn we in staat 
om altijd de strategische keuzes te maken die bijdragen aan de kwaliteit 
van onze diensten. Zo kunnen wij de continuïteit van onze diensten 
waarborgen. Het netwerk en de dienstverlening van Interconnect zijn 
door diverse instanties op het hoogste niveau gecertificeerd. Met 25 
jaar ervaring kunnen wij uw organisatie als geen ander ondersteunen 
bij IT-vraagstukken. Vraag bij onze sales medewerkers naar deze 
unieke continuïteitswaarborging.

Stichting Continuïteit Interconnect is sinds januari 2018 actief en 
afhankelijk van het aantal jaar dat de stichting bestaat bouwt het ieder 
jaar 1 maand tot maximaal 6 maanden continuïteit op. Wij bieden dit 
kosteloos aan als een extra service bij onze klanten. Vanuit klanten is 
hier veel animo voor, omdat het geen verplichtingen en/of kosten met 
zich meebrengt maar juist extra continuïteit biedt. Bekijk onze website 
voor meer informatie: https://www.interconnect.nl/zekerheid.  

CONTINUÏTEITSGARANTIE

https://www.interconnect.nl/zekerheid


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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