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INLEIDING
Containerisatie en Kubernetes zijn techno-
logieën die snel aan populariteit winnen. Ze 
maken het uitrollen en managen van software 
een stuk makkelijker, waardoor organisaties 
sneller en eenvoudiger software kunnen 
opleveren naar een werkende productie-
omgeving. Dat levert flinke tijdwinst op, zeker 
voor grotere mkb- of enterprise organisaties 
die een eigen en complexe IT-omgeving 
hebben en regelmatig nieuwe applicaties in 
gebruik nemen. Het resultaat? Een organisatie 
die op IT-gebied wendbaar is en snel 
anticipeert op nieuwe marktontwikkelingen 
en klantbehoeftes.  
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In deze paper ontdekt u de voordelen van 
containerisatie en Kubernetes. Daarnaast 
kijken we ook naar de bijzonderheden en 
voordelen van Managed Kubernetes bij 
Interconnect. Deze dienst heeft op het 
gebied van kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit, 
ontzorging en support namelijk net wat 
meer te bieden dan veel vergelijkbare 
Kubernetes-oplossingen.  
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DE VOORDELEN VAN  
CONTAINERISATIE EN KUBERNETES
Het combineren van containerisatie en 
Kubernetes heeft verschillende technische 
en operationele voordelen. Een belangrijke 
plus is bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van 
containers. Hierdoor maakt het niet zoveel 
uit op welk platform ze draaien, waardoor 
het makkelijker wordt om in een upgrade- of 
migratiescenario containers te verplaatsen of 
flexibel capaciteit bij te schalen. 

Containers zijn direct naar een andere locatie 
te vervoeren, bijvoorbeeld naar een plek waar 
de applicatie of het applicatie-onderdeel beter 
kan draaien. Of naar een locatie binnen uw IT-
landschap waar meer capaciteit beschikbaar is. 
Hierdoor is het mogelijk om flexibel en snel uit 
te breiden door het opschalen van onderdelen 
van een applicatie, waarbij die onderdelen met 
elkaar ‘praten’ door middel van api’s.

Andere belangrijke voordelen van  
containerisatie zijn:
• Containers zijn cloud-onafhankelijk, waardoor 

u minder vatbaar bent voor een vendor lock-in.
• Containers zijn infrastructuur-onafhankelijk. 

Hierdoor kunt u sneller inspelen op de 
behoefte aan meer capaciteit en een betere 
performance.

• Applicatie(s) sneller op- en afschalen.
• Sneller (delen van) uw applicatie vernieuwen, 

waardoor u sneller nieuwe versies uitrolt en 
de time-to-market significant verkort. 

Kubernetes heeft als voordeel dat automatisch 
verticaal en horizontaal schalen op basis van 
beschikbare resources makkelijker wordt 
dan ooit. Meer containers van hetzelfde type 
toevoegen? Of meer resources aan containers 
toewijzen? Met Kubernetes zit u goed.

Als er een keer een server uitvalt, is het belangrijk 
dat applicaties op de juiste manier hersteld 
worden. Kubernetes kan elke container van de 
betreffende applicatie controleren om te zien of 
deze container actief is. Is dit niet het geval? Dan 
start Kubernetes de container opnieuw op. Zijn 
er bijvoorbeeld 4 containers van een WordPress-
cluster nodig? Dan zorgt Kubernetes ervoor dat 
er altijd 4 containers operationeel zijn. Zijn het 
er minder? Dan start Kubernetes een nieuwe 
container op om het juiste aantal te behouden.

Andere voordelen van Kubernetes zijn:
• Secure by design.
• Vele integratiemogelijkheden met uw 

bestaande IT-landschap.
• Ruime integratiemogelijkheden met de 

multicloud.
• Beschikbaarheid van een OTAP-straat en 

CI/CD-pipeline.
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Met het gebruiken van Kubernetes zet u een 
belangrijke stap richting de IT-infrastructuur 
van de toekomst. We zien bijvoorbeeld dat 
cloud-first steeds vaker plaatsmaakt voor 
cloud-native. Met Kubernetes beschikt u 
over een toekomstbestendig platform dat 
helemaal toegerust is op het toepassen en 
doorontwikkelen van cloud-native technologie.

Bovendien draait veel software nu op resources 
en services van grote cloudaanbieders, zoals 
Amazon AWS, Microsoft Azure of Google Cloud. 
Deze aanbieders worden steeds groter en 
bepalen in toenemende mate de standaard voor 
techniek, waardoor u meer grip verliest op zaken 
als compliance. Doordat de grote aanbieders hun 
eigen standaard ontwikkelen, is overstappen of 
migreren vaak lastig. Het risico op een vendor 
lock-in groeit.

Omdat Kubernetes open source en daarmee ook 
cloud-onafhankelijk, is, vormt het een steeds 
meer aantrekkelijke optie. GAIA-X, een Europees 
project om een efficiënte en concurrerende, 
veilige en betrouwbare data-infrastructuur 
voor de Europese Unie te ontwikkelen, zet 
Kubernetes bijvoorbeeld in als één van de open-
standaard-technologieën voor het heden en de 
toekomst. De combinatie van containerisatie 
en Kubernetes staat dus garant voor de 
flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid waar de 
infrastructuur van de toekomst om vraagt.

KUBERNETES EN DE 
INFRASTRUCTUUR 
VAN DE TOEKOMST
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HOE HELPT INTERCONNECT?

SOFTWARE DRAAIT 100% OP 
NEDERLANDSE BODEM
Interconnect Managed Kubernetes wordt 
aangeboden vanaf een kwalitatief hoogwaardig 
Cloud-platform in onze optimaal beveiligde 
datacenters in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch. 
U hebt een garantie van 100% dat alle software 
draait op Nederlandse bodem en dat alle 
data te allen tijde in eigen land blijven. Omdat 
de oplossing secure by design is, voldoet u 
probleemloos aan alle Nederlandse en Europese 
wetgeving op het gebied van databeveiliging en 
privacybescherming. We bieden bovendien een 
SLA met uptime-garantie.

GEEN VENDOR LOCK-IN
Met Interconnect Kubernetes werkt u met 
technologie die open standaarden hanteert. 
U bent dus niet gebonden aan een bepaalde 
cloudaanbieder, waardoor een vendor lock-
in niet aan de orde is. Wilt u een bepaalde 
workload bijvoorbeeld het liefst draaien in 
Azure, terwijl voor een andere AWS juist 
weer het aangewezen platform is? Allemaal 
geen probleem. U kunt naar eigen behoefte 
en inzicht vrij schakelen tussen verschillende 
platforms en technologieën.
  

BEHEER IN HANDEN VAN 
INTERCONNECT
Kiest u voor Managed Kubernetes van 
Interconnect? Dan kunt u tevens rekenen op 
een aanzienlijk stuk ontzorging. Interconnect 
neemt het beheer van de onderliggende 
infrastructuur op zich, waardoor ontwikkelaars 
zich volledig kunnen focussen op het deployen 
van software die waarde toevoegt aan uw 
business. Een OTAP-straat en CI/CD-pipeline 
leveren alle handvatten voor geautomatiseerde 
ontwikkeltrajecten. Onze infrastructuur is 
bovendien cloud-onafhankelijk: u kunt er dus 
zelf componenten aan toevoegen.
  
DESKUNDIGHEID EN SUPPORT
Toegankelijk en gecertificeerd personeel 
helpt u met het inrichten en beheren van uw 
Kubernetes-omgeving. Gaat er een keer iets 
niet goed of heeft u een dringende vraag? Dan 
kunt u altijd rekenen op support, 24 uur per 
dag en 7 dagen in de week.

OVERZICHTELIJK KOSTENPLAATJE
Wat betreft kosten blijft u bij ons gevrijwaard 
van addertjes onder het gras. Interconnect 
Kubernetes biedt een overzichtelijke prijs-
structuur zonder verborgen (verbruiks)kosten.     
 
 
 

Interconnect helpt u om de voordelen van containerisatie optimaal te benutten en het beste uit 
Kubernetes te halen.  
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MEER WETEN?
Wilt u ook profiteren van de voordelen van containerisatie en Kubernetes? En wilt 
u kennismaken met het Managed Kubernetes-platform van Interconnect? Neem 
dan gerust vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 073 88 000 00 of 
een e-mail te sturen naar info@interconnect.nl. U kunt ook het contactformulier 
op onze website invullen. 
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