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Azure NetApp Files: 
Linux-workloads eenvoudig migreren naar de cloud 

Microsoft en NetApp bieden hier de helpende hand 
met Azure NetApp Files.

Deze whitepaper gaat in op de redenen waarom  
Linux-workloads zo goed passen bij Azure, en hoe 
Azure NetApp Files helpt bij een migratie naar het 
public-cloudplatform van Microsoft.

1. AZURE en LINUX: een gouden combinatie
Microsoft is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een 
belangrijke speler binnen de opensourcegemeen-
schap. Het bedrijf steunt meerdere Linux-distributies, 
ze zijn platinum member van de Linux Foundation en 
eigenaar van GitHub. Dat is niet voor niks. Hun  
cloudplatform, Azure, host een groot aantal workloads 
die zijn gebaseerd op Linux. Microsoft zelf breidt zijn 
Linux-gebaseerde diensten ook steeds verder uit. 
Ondertussen draait ongeveer de helft van de virtuele 
machines binnen Azure op Linux. Sterker nog: ook veel 
native Azure-services draaien op Linux. 
Het is duidelijk dat Microsoft van Azure het beste 

public-cloudplatform wil maken voor Linux-workloads. 
En als Microsoft iets doet, dan doen ze het meestal 
goed. Ze zetten alles in om ervoor te zorgen dat ze 
voorblijven op de rest. Ondertussen biedt Microsoft 
meer dan 9200 gecertificeerde applicaties voor SUSE 
Enterprise Server, van meer dan 1800 onafhankelijke 
leveranciers.

NFS en conventionele applicaties
Dat Microsoft Linux helemaal omarmt, is natuurlijk 
goed nieuws. Het betekent dat ze Linux op Azure  
continu verbeteren. Het verplaatsen van Linux-work-
loads van eigen hardware naar de cloud was echter 
zeer complex. Dat komt doordat applicaties die zijn 
geschreven voor het Linux-bestandsysteem NFS  
cloudnative storage als Azure Blob Storage niet  
ondersteunen.
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Het beheren van een datacenter komt neer op het terugbrengen van de  
complexiteit, het vereenvoudigen van de processen en het terugdringen van de  
kosten. Cloudcomputing belooft het antwoord te zijn op al deze punten. Maar  
voor organisaties die Linux-workloads draaien, is het een hele kluif om deze van 
on-premises naar de cloud te migreren.

LINUX-WORKLOADS EENVOUDIG MIGREREN 
NAAR DE CLOUD 
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2. Een veel efficiënter shared service center
Een oplossing voor het snel verplaatsen van  
Linux-workloads naar de cloud is voor alle grote  
bedrijven interessant. Maar dat geldt vooral voor  
organisaties die een shared service center inzetten. 
Shared services zijn al jaren een begrip in de ICT.  
Het is een uitstekende manier om de omgeving  
kostenefficiënter te maken. Van shared service centers 
wordt dan ook het een en ander verwacht. Ze moeten 
onder meer in staat zijn Linux-VM’s snel op te starten, 
iets dat in menig SLA ook wordt geëist.

De belangrijkste eis die aan shared services worden 
gesteld, is dat ze de kosten in toom houden, gevolgd 
door dat aanvragen effectief en snel worden afgehan-
deld.

Bedrijven hebben dan twee opties die geen van beide 
aantrekkelijk zijn.
•  Applicaties helemaal opnieuw bouwen. Dit is vrij-

wel nooit mogelijk, omdat het te veel tijd en geld 
kost, en zeldzame expertise vraagt op het gebied 
van object storage. 

•  Uitgebreide fileservers opzetten die draaien  
bovenop de IaaS-omgeving. Ook dit is niet een-
voudig. Om enigszins in de buurt te komen van 
de prestaties, schaalbaarheid en snelheid waar 
Linux-workloads om vragen, moet de storage in 
RAID worden geplaatst. Het eigen team is dan 
bovendien verantwoordelijk voor het patchen en 
onderhouden van de fileservers. Ze moeten de 
toegang tot de data garanderen, zonder downtime 
en zonder dat data verloren gaan.

Hoe Azure NetApp Files dit oplost
Azure NetApp Files maakt het eindelijk mogelijk om 
Linux-workloads eenvoudig, snel en naadloos over 
te zetten van on-premises naar de cloud. Het biedt, 
on-demand, dezelfde prestaties als bare metal. Dat 
maakt het leven van cloudarchitecten een stuk een-
voudiger. Het is de eerste zakelijke oplossing voor ge-
avanceerd beheer van grote datasets, en daarnaast is 
het een platform dat bedrijfskritische processen snel 
kan draaien. Grote op files gebaseerde Linux- 
applicaties kunnen eindelijk in de cloud worden gezet, 
snel en eenvoudig, zodat ICT-specialisten meer tijd 
voor andere dingen hebben.

AZURE NETAPP FILES IS ONTWIKKELD OM:
•  Linux-workloads in enkele minuten naar Azure te 

brengen;
•  verschillende en altijd aanpasbare serviceniveaus 

te ondersteunen;
•  NFS, inclusief NFSv3 en binnenkort ook NFSv4.1,  

te ondersteunen. 80 procent van de bestands-
omgeving van Linux is hierop gebaseerd;

•  volledig beheer via Azure Portal te bieden, of te 
automatiseren via een API;

•  hoge snelheden te behalen op een platform met 
grote datasets;

•  het onnodig te maken om Linux-applicaties  
opnieuw te ontwerpen.

Op een schaal van 1 tot 9, in oplopende volgorde, wat 
vinden uw interne klanten het belangrijkste?

De kosten van de dienstverlening   
Dat aan aanvragen wordt voldaan  
Snelle respons    
Leveren van terugkerende diensten  
 Dat de shared service-medewerkers  
de doelstellingen begrijpen  
Dat deze medewerkers op nieuwe behoeften  
kunnen anticiperen  
Leveren van ad-hocdiensten  
Verbeteren van de digitale beleving  
 Dat medewerkers bekend zijn 
met meerdere shared services  

Bron: Deloitte 
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Maar de realiteit is voor veel bedrijven weerbarstiger. 
Het kan lang duren voordat een aangevraagde service 
ook echt draait. Hier volgt een typisch aanvraagproces 
voor extra storage voor de ontwikkeling van verbeterde 
applicaties bij een groot olie- en gasbedrijf:

.

STAP 4: 
De seinen gaan op groen. In de ideale wereld zijn 
de benodigde petabytes meteen beschikbaar, is het 
budget aanwezig en gaat de levering van hardware 
vlot. Alle kabeltjes kloppen, de racks zijn van het 
juiste formaat en de specialist voor installatie en 
configuratie is beschikbaar.

Tijd tot voltooiing: 7 tot 10 dagen

STAP 5: 
Indien het echt topprioriteit geniet en het bestuur 
eigenhandig snelle actie eist, dan kan het proces 
eventueel in 8 uur.

STAP 1: 
Een aanvraag neerleggen bij de shared service 
desk via een ticketingsysteem. De aanvraag moet 
gepaard gaan met een businesscase, of op zijn 
minst een goede onderbouwing van waarom de 
afdeling deze dienst nodig heeft.

Tijdsduur: tot drie dagen, afhankelijk van de  
complexiteit van de businesscase

STAP 2: 
Het ticket gaat naar een ICT-specialist die bepaalt 
of de benodigde ruimte beschikbaar is.

Tijdsduur: 7 tot 24 uur

STAP 3: 
Indien de capaciteit aanwezig is, neemt een 
ICT-specialist die de omgeving kan opzetten het 
over. Maar als de capaciteit ontbreekt, moet de af-
deling verantwoordelijk voor provisioning kijken of er 
budget is en hoe het zit met de beschikbare tijd en 
technische middelen. De aanvraag zetten zij vervol-
gens in een wachtrij, afhankelijk van de prioriteiten. 

Tijdsduur: 1 week tot 2 maanden
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Met Azure NetApp Files kan dit allemaal  
in 30 seconden.
Het bovengenoemde proces kan veel sneller als  
de cloud wordt ingezet voor provisioning. Op de  
governance na kan het in 30 seconden gebeuren. 
Natuurlijk vereist ook de inzet van Azure NetApp Files 
voor shared services governance. Denk aan het  
bekijken van de aanvraag, het bevestigen van het  
budget en het bepalen of Azure NetApp Files inder-
daad de juiste omgeving is. In de praktijk duurt dit  
proces voor de meeste interne klanten één tot drie 
dagen, wat aanmerkelijk korter is dan wat het  
voorheen was. En wie echt wil, kan een service vrijwel 
direct provisionen.

3. Prestaties helpen bedrijfskritische applicaties  
de cloud in
Zakelijke ICT is sterk aan het veranderen. Zolang  
ze toegang hebben tot hun data, kunnen bedrijven  
dingen doen die voorheen onmogelijk waren.  
Sommige van deze processen lijken op het oog relatief 
eenvoudig. Denk aan het volgen van een verzending 
van begin tot einde of het afhandelen van een  
hypotheekaanvraag. Maar op de achtergrond vinden 
enorm complexe berekeningen plaats. Hiervoor zijn 
nieuwe technieken als Kunstmatige Intelligentie,  
Machine Learning en IoT nodig die alleen een high- 
performance computingomgeving (HPC) kan uitvoeren. 
HPC staat aan de wortel van wetenschappelijke,  
industriële en maatschappelijke vooruitgang, en 
steeds meer processen zijn ervan afhankelijk.
Daar is wel een zeer krachtige datacenterinfrastruc-
tuur voor nodig, met maximale beschikbaarheid en 
minimale latency. De cloud biedt deze infrastructuur, 

maar veel bedrijven aarzelen nog om hun belangrijkste 
en intensieve workloads naar de cloud over te zetten. 
Providers bieden steeds robuustere public-cloudom-
gevingen aan en overleggen servicelevels die voldoen 
aan de eisen die grote bedrijven stellen aan hun infra-
structuur. Maar het was onmogelijk een leverancier te 
vinden die prestaties kan garanderen die gelijkwaardig 
zijn aan of beter zijn dan on-premises datacenters.
Dat is met Azure NetApp Files anders. De service biedt 
gegarandeerde servicelevels, waarbij de zwaarste 
workloads latency’s kunnen overleggen van onder de 
milliseconde. En het biedt on-demand hoogbeschik-
baarheid, met de mogelijkheid om nieuwe volumes 
snel aan te maken en binnen enkele seconden naar 
100 TB te schalen. Met Azure NetApp Files profiteren 
zakelijke applicaties op een nieuwe manier van wat de 
cloud te bieden heeft.

Meer informatie
Azure NetApp files biedt dus nieuwe mogelijkheden 
om applicaties vanuit de cloud aan te bieden. Meer 
informatie? Neem dan contact op met het Tech Data 
Microsoft Azure-team. Dat kan via e-mail:  
azure@techdata.nl of telefoon: 088 133 42 41.
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Contactgegevens
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Tolnasingel 2
2411 PV Bodegraven
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