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EaaS breed omarmd
De verwachtingen van bedrijven rondom EaaS zijn 
hooggespannen. Zo verwacht 58% van de IT-beslissers 
dat ‘as-a-Service’ zeer belangrijk is voor de toekomst 
van hun organisatie, blijkt uit HPE’s 2019 As-a-Ser-
vice: Driving Change Report. 55% ziet kansen voor het 
vergroten van het concurrentievermogen en 53% voor 
groei.

Het is daarom geen verrassing dat een toenemend 
aantal bedrijven het model omarmt. Zo blijkt uit het 
onderzoek dat 87% van de organisaties gebruikmaakt 
van aaS. Daarnaast verwacht 75% dat hun onderne-
ming het aaS-model binnen vijf jaar volledig omarmt.

Public of private cloud?
EaaS betekent in de praktijk dat applicaties, data en 
workloads in de cloud zijn ondergebracht. Dat kan zijn 
in een public cloudomgeving die bedrijven delen met 
andere gebruikers, maar ook in een private cloudom-
geving die exclusief beschikbaar is voor partijen.

Met name de public cloud is populair voor EaaS. Zo 
heeft 97% van de IT-beslissers volgens het onder-
zoeksrapport ‘Having Your Cake and Eating it Too’ 
van 451 Research positieve ervaringen met de public 
cloud. Desondanks houden zij behoefte aan private 
cloudomgevingen, onder meer met het oog op bevei-
liging, databescherming en compliance. Security is het 
belangrijkste argument om voor de private cloud te 
kiezen; 68% noemt security de grootste uitdaging bij 
het gebruik van de public cloud.

Zorgen over security kunnen voor een bedrijf dus 
een reden zijn om toch voor IT op locatie te kiezen. 
Maar ook dit model levert uitdagingen op. Zo is het 
lastig om de benodigde capaciteit en investeringen in 
infrastructuur nauwkeurig in te schatten. Is de infra-
structuur overbemeten? Dan maakt de klant onnodige 
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Met Everything-as-a-Service (EaaS) kunnen bedrijven razendsnel schakelen, zonder 
dat dit hardware-investeringen vereist. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aan-
pak vaak wordt gezien als de toekomst. HPE GreenLake helpt bij de omarming van 
deze trend door de voordelen van de public cloud te combineren met die van IT op 
locatie. Hoe Hewlett Packard Enterprise dit doet? In deze whitepaper beantwoordt 
Tech Data deze en andere vragen.
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achtergrond hoeveel capaciteit uw klant in de praktijk 
gebruikt, waardoor zij alleen betalen voor wat zij  
gebruiken. Daarnaast betalen zij licentiekosten voor 
het gebruik van software. Klanten kunnen hun ver-
bruik op ieder moment inzien in de HPE Consumption 
Analytics Portal. 

Wil uw klant de capaciteit opschalen? Dat kan razend-
snel doordat altijd een buffer aan capaciteit op locatie 
beschikbaar is. HPE plaatst op basis van geavanceerde 
softwareanalyse indien nodig preventief extra hardwa-
re. Deze apparatuur draait dus al in de serverruimte 
of datacenter van uw klant; wachten op de installatie 
van nieuwe hardware is niet nodig. Extra capaciteit is 
hierdoor on-demand beschikbaar.

Geschikt voor diverse toepassingen
Het HPE GreenLake-portfolio biedt een breed scala 
aan vooraf geconfigureerde oplossingen. Een greep uit 
de mogelijkheden:
 
•  Storage. Het portfolio biedt een intelligente op-

lossing voor storage-uitdagingen. Zo profiteren uw 
klanten van actief capaciteitsbeheer, wat betekent 
dat GreenLake extra capaciteit beschikbaar stelt 
voordat de vraag hiernaar ontstaat. Benodigde op-
slagcapaciteit is dus altijd on-demand beschikbaar, 
zonder data in de public cloud te plaatsen. Op- of 
juist afschalen kan op ieder moment, terwijl de 
klant uitsluitend betaalt voor wat hij gebruikt.

•  Rekenkracht. HPE GreenLake maakt rekenkracht 
on-demand beschikbaar. Klanten betalen uitslui-
tend voor de capaciteit die zij daadwerkelijk nodig 
hebben, terwijl extra capaciteit direct beschikbaar 
is. Tegelijkertijd is de omgeving privaat en niet 
gedeeld met derde partijen. Rekenkracht uit HPE 
GreenLake is zeer geschikt voor toepassingen zoals 
bedrijfsapplicaties, gespecialiseerde applicaties, 
Artificial Intelligence, SAP, samenwerking, producti-
viteitsoplossingen, lichte analyses en databases. 

kosten. Is onvoldoende capaciteit beschikbaar? Dan 
staat dit de flexibiliteit en snelheid van de business in 
de weg.

Veel IT-beslissers maken zich dan ook zorgen over 
capaciteitsplanning; 70% noemt dit als ‘zorgenpunt’. 
92% van de bedrijven geeft aan dat het vergroten van 
capaciteit meer dan een maand in beslag neemt. Dit 
maakt het pas toevoegen van extra capaciteit zodra 
deze daadwerkelijk nodig is geen optie. Veel bedrijven 
kiezen dan ook voor een overprovisioning van de ser-
vercapaciteit van gemiddeld 40 tot 50%.

HPE GreenLake: beste van twee werelden
HPE GreenLake is een private cloudomgeving die 
on-premises draait. De propositie combineert hier-
mee het beste van twee werelden: de schaalbaarheid 
en flexibiliteit van de public cloud met de veiligheid 
en beheerbaarheid van een on-premises omgeving. 
Zo betalen klanten naar gebruik en investeren niet in 
hardware. Tegelijkertijd kunnen zij op ieder gewenst 
moment op- of juist afschalen om de capaciteit aan 
te passen aan hun daadwerkelijke vraag. Klanten 
kiezen uit vooraf geconfigureerde oplossingen, wat de 
uitrol versnelt.

Met dit portfolio biedt u uw klanten een uniforme 
cloudervaring, ongeacht de applicatie of soorten data 
waarmee zij werken. De data komen afhankelijk van 
de wensen van de klant geheel of gedeeltelijk on- 
premises te staan. Het portfolio is bovendien geschikt 
voor een brede doelgroep. GreenLake is interessant 
voor klanten variërend van mkb’ers tot grote organi-
saties. Veel partijen zien namelijk de voordelen van 
de cloud in en willen hiervan profiteren, maar willen 
tegelijkertijd de cloud (deels) vermijden. Bijvoorbeeld 
met het oog op compliance.

Consumptiegebaseerd model
De propositie is beschikbaar via een consumptie-
gebaseerd model, waarbij klanten uitsluitend betalen 
voor wat zij daadwerkelijk gebruiken. Om dit mogelijk 
te maken, is HPE eigenaar en beheert u de hardware 
die bij uw klant draait. Slimme software meet op de 
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klant. Met behulp van bouwblokken voegt u een-
voudig de benodigde elementen toe om de om-
geving geschikt te maken voor de workloads van 
uw klant. Zo combineert u HPE ProLiant DL of HPE 
Synergy-servers met onder meer een software-de-
fined netwerkstructuur, gecentraliseerd beheer, 
ingebouwde AI-functionaliteiten en workflowauto-
matisering. 

•  Database. Het portfolio omvat een databasebe-
heersysteem dat uw klanten zonder voorafgaande 
of hoge initiële licentiekosten kunnen omarmen. 
Gemiddeld besteden bedrijven zo’n 35% van hun 
IT-budget aan databasesoftware en -diensten. 
Opensourcedatabasetools als PostgreSQL – on-
derdeel van HPE GreenLake Database – bieden 
vergelijkbare of zelfs betere prestaties, tegen een 
veel aantrekkelijker tarief.

•  SAP HANA. SAP HANA maakt realtime analyse van 
grote hoeveelheden data mogelijk. Met behulp van 
het platform kunnen uw klanten direct beslissin-
gen nemen op basis van actuele gegevens. Tradi-
tionele IT-omgevingen zijn echter niet ontworpen 
met het oog op de explosieve hoeveelheid data 
waarvoor in-memory computing zorgt. Met behulp 
van HPE GreenLake kunt u klanten de juiste infra-

•  Virtualisatie. De oplossingen uit het portfolio hel-
pen u bij het optimaliseren van de gevirtualiseerde 
infrastructuur van uw klanten. Zij kunnen hierdoor 
sneller innoveren en inspelen op kansen. HPE 
GreenLake for HPE SimpliVity is een hyperconver-
ged infrastructuur die AI-gedreven bedrijfsvoering 
combineert met VM-centrisch beheer en mobili-
teit, databescherming en data-efficiëntie.

•  Private Azure-cloud. Met HPE GreenLake kunt u 
een private Azure-omgeving opzetten voor klanten 
met behulp van Microsoft Azure Stack Hub. De 
propositie biedt een vereenvoudigd pad naar de 
hybride cloud, die bestaat uit een combinatie van 
de public cloud, private cloud en/of een on-premi-
ses omgeving. Met deze oplossing helpt u uw klan-
ten op weg met Azure. En laat u Azure-workloads 
draaien op de locatie waar deze het beste tot hun 
recht komen. 

•  Containers. Containers maken applicaties van uw 
klanten ‘draagbaar’, zodat u deze eenvoudig tus-
sen verschillende omgevingen kunt verplaatsen. 
Nagenoeg iedere applicatie werkt echter met of 
genereert data. Bij het verplaatsen van applicaties 
is het daarom van belang dat ook de bijbehorende 
gegevens meebewegen. Met HPE GreenLake en 
de HPE 3PAR-containers maakt u gegevens net zo 
eenvoudig verplaats- en beheerbaar als de appli-
caties zelf.

•  VDI. Met HPE GreenLake VDI Lighthouse kunt u 
klanten een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
bieden via een aaS-model. Zij houden hierbij hun 
workloads on-premises, kunnen het aantal virtu-
ele werkplekken eenvoudig op- of juist afschalen 
en betalen per gebruiker een maandelijks bedrag. 
De VDI-omgeving draait in de on-premises com-
puterruimte van uw klant, op HPE-hardware die u 
plaatst en beheert.

•  Composable infrastructuur. Met behulp van HPE 
GreenLake levert u klanten composable infra-
structuur. U kunt deze infrastructuur aanpassen 
en afstemmen op basis van de behoeften van de 
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structuur bieden zodat zij het maximale halen uit 
hun SAP HANA-platform. Zo biedt deze infrastruc-
tuur onder meer de benodigde beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid.

•  Big data. Klanten tackelen omvangrijke problemen 
met behulp van big data. Zij maken gebruik van bij-
voorbeeld Apache Hadoop voor het extraheren van 
waarde uit ongestructureerde data. De onderlig-
gende Hadoop-infrastructuur zorgt echter voor ex-
tra complexiteit in de IT-omgeving van uw klanten. 
HPE GreenLake neemt deze complexiteit groten-
deels weg. De propositie biedt een end-to-endop-
lossing voor big data, inclusief hardware, software 
en ondersteuning door HPE Pointnext Services-ex-
perts. 

•  Back-up: Met behulp van HPE GreenLake biedt u 
uw klanten een end-to-endervaring op het gebied 
van back-up, waarmee u hen veel werk uit handen 
neemt. Zo hebben zij geen omkijken naar capaci-
teitsplanning, terwijl dit bij een back-upomgeving 
doorgaans een belangrijke uitdaging is. Met behulp 
van deze oplossing verzorgt u de volledige levens-
cyclus van de back-upomgeving van uw klant.

 DE FINANCIËLE VOORDELEN
  HPE GreenLake levert uw klanten belangrijke 

financiële voordelen op. De belangrijke cijfers op 
een rij.

  MET GREENLAKE PROFITEREN UW KLANTEN 
VAN:

 •  Een 65% kortere time-to-market voor de uitrol  
van wereldwijde IT-projecten;

 •  Een 30% lagere CAPEX door het niet  
overprovisioning van hardware;

 • 90% lagere supportkosten;
 •  40% hogere productiviteit van de IT-afdeling 

door minder vraag naar technische onder-
steuning.

Met behulp van de HPE GreenLake Quick Quote-tool 
maakt u daarnaast in slechts enkele minuten een 
voorstel voor klanten. Deze tool helpt partners bij het 
aanpassen van configuraties van klanten aan hun 
budget en prestatiebehoeften. 

Dit maakt HPE de beste keuze
Allerlei redenen maken HPE de beste keuze voor uw 
klanten. De belangrijkste op een rij:

Open ecosysteem
HPE loopt voorop met de omarming van het 
EaaS-model. Het bedrijf biedt een open ecosysteem 
dat lock-in minimaliseert en waarmee bedrijven flexi-
bel kunnen omspringen met hun ‘technical debt’. Deze 
technische schuld ontstaat indien bedrijven kiezen 
voor de snelste, maar niet de beste oplossing. Deze 
keuze leidt op de korte termijn weliswaar tot winst, 
maar vraagt op de lange termijn om extra inspannin-
gen voor het realiseren van andere ontwikkelingen.

Volledig productportfolio via EaaS-model
EaaS is de toekomst, iets waarop HPE volop inzet. Het 
bedrijf stelt zichzelf als missie in 2022 haar volledig 
productportfolio aan te bieden via een EaaS-model. 
Als partner profiteert u hiervan en kunt u uw klan-
ten als één van de eerste met deze allesomvattende 
EaaS-propositie bedienen.

Goed gepositioneerd
De omarming van EaaS is pas net van start gegaan. 
Futurum Research voorziet succes voor HPE in deze 
markt. Dit succes schrijft het onderzoeksbureau toe 
aan de vroegtijdige focus van HPE op EaaS, maar ook 
aan de diepgaande technische kennis van het bedrijf 
en het aanbieden van een open ecosysteem.

In de praktijk
Een groot aantal bedrijven wereldwijd vertrouwt op 
HPE GreenLake. Enkele praktijkvoorbeelden: 

HPE GreenLake
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PORSCHE INFORMATIK 

Uitdaging: Porsche Informatik levert via een hybri-
de cloudinfrastructuur digitale tools aan ongeveer 
300.000 medewerkers van Porsche Holding Salzburg 
en een wereldwijd dealernetwerk. Het team kampte 
echter met beperkte resources en vertragingen bij de 
ontwikkeling, het testen en de distributie van applica-
ties voor dealers. 

Oplossing: HPE GreenLake en HPE Synergy

Resultaat: De inzet van HPE GreenLake en HPE Sy-
nergy zorgt dat de appontwikkeling en innovatie snel-
ler verloopt. De oplossingen helpen bij het beheer en 
schalen van data-intensieve applicaties en workloads.

Meer informatie is hier beschikbaar.

OOSTENRIJKSE KAMER VAN KOOPHANDEL

Uitdaging: De Oostenrijkse Kamer van Koophan-
del wilde besparen op kosten voor het leveren van 
IT-diensten en -applicaties zoals SAP en Microsoft Ex-
change aan regionale vestigingen en het hoofdkantoor 
in Wenen. Zonder concessies aan de kwaliteit.

 Oplossing: HPE 3PAR en HPE Synergy op basis van 
HPE GreenLake

 Resultaat: Het nieuwe platform van de Oostenrijk-
se Kamer van Koophandel maakt hogere prestaties 
tegen lagere kosten en met minder hardware mogelijk. 
Gebruikers krijgen sneller en eenvoudiger toegang tot 
IT-hardware en support. De administratieve overhead 
is tegelijkertijd teruggedrongen. 

Lees meer over dit project in deze case study. 

MKB BANK

Uitdaging: De Hongaarse financieel dienstverlener 
ontwikkelt via een fintechbedrijf nieuwe digitale bank-
diensten. Voor het ondersteunen van deze diensten 
had MKB Bank behoefte aan een private cloudomge-
ving. De implementatie hiervan was echter een uit-
daging, onder meer door het gebruik van honderden 
legacyservers. Deze waren niet geschikt als onderlig-
gende infrastructuur voor de private cloudomgeving.

Oplossing: HPE Synergy met HPE GreenLake

Resultaat: MKB Bank zet een combinatie van HPE 
Synergy met HPE GreenLake in. Met het software-de-
fined HPE Synergy zijn zowel fysieke als virtuele re-
kenkracht, opslagruimte en netwerkinfrastructuur 
beschikbaar als toewijsbare en configureerbare re-
sources. HPE GreenLake biedt de flexibiliteit on-de-
mand door bijvoorbeeld een nieuwe server, additione-
le rekenkracht of extra geheugen toe te voegen voor 
het ondersteunen van een nieuw project.

Meer informatie over het project bij MKB Bank kunt u 
vinden op de website van HPE. 
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De juiste ondersteuning
HPE GreenLake is voor u als partner een interessante 
toevoeging aan uw portfolio. Om uw winst te maxima-
liseren, ondersteunt HPE u bij het creëren van busi-
ness rondom GreenLake. De Marketing Pro Academy 
geeft geautoriseerde partners daarnaast toegang tot 
video’s, whitepapers, presentaties en handleidingen 
over digitale marketing en gerelateerde trends. Deze 
educatieve bronnen helpen u bij het verbeteren van 
uw digitale marketinginitiatieven, zodat u effectiever 
leads en omzet genereert. Face-to-face ondersteuning 
is beschikbaar via de wereldwijde Digital Marketing 
Workshops.

Met behulp van de HPE Digital Marketing Maturity  
Assessment brengt u de volwassenheid van uw di-
gitale marketinginitiatieven in beeld. Op basis van de 
resultaten kunt u gepersonaliseerde rapporten creëren 
voor het stapsgewijs verbeteren van deze initiatieven.

Om u te helpen bij het verkopen van HPE Green Lake 
zijn voorgeconfigureerde en vooraf goedgekeurde 
configuraties leverbaar. Deze zijn tegen een vaste prijs 
beschikbaar voor zeven van HPE’s meest populaire 
producten. De configuraties helpen u bij de realisatie 
van hogere marges en het aanboren van een nieuwe 
inkomstenbron.

Tech Data als partner
Uiteraard kunt u ook van Tech Data de ondersteuning 
verwachten die u nodig heeft voor het verkopen van 
HPE GreenLake aan uw klanten. Zo bieden wij u de 
juiste ondersteuning voor een snelle uitrol van HPE 
GreenLake. En helpen bij het maximaliseren van uw 
winst.

Technische ondersteuning
Uw klanten verwachten een oplossing die ‘gewoon 
werkt’. Zij verwachten dat u voor hen de gewenste op-
lossing uitrolt en hierbij de juiste ondersteuning biedt. 
Wij helpen u hierbij. Partners ontvangen begeleiding 
van A tot Z. Loopt u tegen uitdagingen aan? Met de 
handvatten die wij u bieden, kunt u deze overwinnen. 
Als partner staat u er nooit alleen voor. 

Marketing & sales
HPE GreenLake combineert de voordelen van de 
public cloud met de voordelen van een on-premises 
omgeving. De technologie is dan ook interessant voor 
nagenoeg iedere organisatie. Wij helpen u met het cre-
eren van een concreet actieplan voor uw marketing- 
en salesactiviteiten, inclusief een heldere strategie en 
aantoonbare ROI. Wij ondersteunen u daarnaast niet 
alleen bij leadgeneratie en online & inbound marketing, 
maar ook bij contentcreatie, telemarketing en evene-
menten.

Financiële ondersteuning
Voor u als partner biedt HPE GreenLake interessan-
te kansen. Deze propositie opnemen in uw portfolio 
vereist echter wel een investering. Bijvoorbeeld voor 
het trainen en certificeren van uw professionals. Tech 
Data helpt u hierbij met financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld met leningen voor het creëren van meer 
financiële speelruimte. Ook factoring behoort tot de 
mogelijkheden, waarbij Tech Data de schuld van een 
debiteur overneemt en u direct uitbetaalt.

Meer informatie
Als eerste distributeur van HPE GreenLake in Neder-
land kan Tech Data u ondersteunen bij het leveren van 
deze hybride oplossing. Wilt u meer weten over HPE 
GreenLake? Of bent u benieuwd hoe u uw klanten 
het beste met deze propositie kunt bedienen? Neem 
contact met ons op. 
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Contactgegevens
Tech Data Nederland B.V.
Tolnasingel 2
2411 PV Bodegraven
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