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IBM Power Systems:
Extreem betrouwbaar en krachtig!

POWER9 with
NVLink vs x86 Xeon
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9.5x4
CPU to accelerator bandwith

Vanwege een kleinere systeemvoetafdruk voor dezelfde prestaties,
besparen organisaties dankzij de Powersystemen tot wel 50% op
beheerkosten (naast de besparing op licentiekosten). De levensduur
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Met IBM Power kiest u voor een krachtige,
snelle en betrouwbare IT-oplossing ongeacht
waar deze zich bevindt: on-premise of in de cloud.
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Power Systems - IBM i

Power Systems - IBM AIX

IBM i is een kant-en-klaar OS-platform voor uw applicatieomgeving met robuuste architectuur, uitzonderlijke beveiliging

Om aan de veranderende eisen te kunnen voldoen, moeten grote (internationale) organisaties kunnen vertrouwen op een

en continue beschikbaarheid. De eenvoudige integratie met IoT, AI en Watson, biedt u complete en geïntegreerde

infrastructuur die extreem veilig, in hoge mate beschikbaar en eenvoudig en snel aanpasbaar is. AIX op Power is hiervoor de

inzichten voor uw organisatie. Het is niet voor niets dat vrijwel alle banken over de hele wereld werken met dit platform.

perfecte oplossing.

95% van de Fortune 100 bedrijven kiest voor IBM i en in het totaal zijn er zo’n 18 miljoen actieve gebruikers die dagelijks
AIX is een open UNIX-besturingssysteem voor de Power Systems-architectuur gebaseerd op standaarden waardoor

met dit platform werken.

beheerders het systeem snel en eenvoudig kunnen beheren.

Main

DB2 for i &
single level storage

IBM i architecture

Security &
integrity - object based

Met AIX op IBM POWER9-infrastructuur krijgt u:

IBM’s krachtige UNIX-besturingssysteem blijft

✓	Toonaangevende beveiliging;

baanbrekende functies bieden. Zoals AIX Live Update,

✓	Ongeëvenaarde uptime;

waarmee u nieuwe OS-niveaus kunt toepassen zonder

✓	Verbeterde prestaties met NVMe;

het systeem opnieuw op te starten.

✓

Open-source-mogelijkheden voor configuratie,
beheer en automatisering;

IBM i

Technology independent
machine interface

blijft AIX bij elke release zijn robuuste routekaart leveren.

✓	Betere zakelijke inzichten voor analytics;

De langdurige AIX-focus op binaire compatibiliteit,

✓	Vrijheid bij de inrichting en opbouw van uw

zorgt ervoor dat applicaties ongewijzigd en zonder

Cloud model;
✓	Continue innovatie en ondersteuning.

Multi-workload
virtualization

4

Met een ruim 30-jarige geschiedenis van innovatie,

✓	Vereenvoudigde werklastbeheer;

hercompilatie op de nieuwste releases kunnen worden
uitgevoerd — gegarandeerd.

Integration & PASE
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Power Systems - Linux
Met Enterprise Linux op Power kiest u voor de industriestandaard. Een veilig, schaalbaar en open besturingssysteem voor
uw moderne workloads. Gebouwd om enorme hoeveelheden gegevens snel, efficiënt en kosteneffectief te verwerken en
realtime bruikbare bedrijfsinzichten te formuleren.
Linux on Power helpt de TCO-kosten te verlagen* en laat u de betrouwbaarheid van Power Systems-hardware gebruiken
zonder een complexe migratie.

Uw IBM Power-platform
eenvoudig naar de cloud
Powersystemen draaien vaak jarenlang probleemloos. Maar wanneer de technologie
veroudert, leidt dat tot beperkte mogelijkheden voor Disaster Recovery en hoge
kosten om te upgraden. Bovendien is personeel met actuele kennis en ervaring
vaak schaars. Steeds meer organisaties kijken daarom naar een operationeel
businessmodel, zodat ze niet hoeven te investeren in IT-hardware en personeel.

Een verantwoorde investering:

Prestaties van wereldklasse:

Gebouwd voor Data:

• Energiezuinig

• Ingebouwde acceleratie

• Big data en Analytics

• Gedeelde resources

• Flexibele infrastructuur

• Cloud-ready

Met de TTNL PowerCloud krijgt u specialistische kennis en een omgeving op maat. Of het nu om AIX, i of Linux gaat:

• Systeemoptimalisatie

• Continue applicatiebeschikbaarheid

• Open source voor SQL- en

wij koppelen uw volledige infrastructuur mét besturingssystemen aan de TTNL PowerCloud.

• Verhoogd gebruik met minder risico

NoSQL-databases

De TTNL PowerCloud is een oplossing die officieel door IBM is gevalideerd als ‘Ready for IBM Power Systems on Cloud’.

• 24/7 beschikbaarheid

Lagere TCO kosten vs. Intel

*

Wanneer u rekening houdt met de totale kosten - dat wil zeggen - de aanschafprijs, de kosten van virtualisatie,
het Linux OS-abonnement en de beheerkosten, bent u met Powersystemen voordeliger uit.
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Uitdagingen die we regelmatig tegenkomen

De voordelen van de PowerCloud

TTNL heeft jarenlange ervaring in het optimaliseren van complexe IT-vraagstukken.
Waar lopen we zoal tegenaan?

Het IBM Power-platform biedt al meer dan 20 jaar uitzonderlijke veiligheid en
betrouwbaarheid. Aan de PowerCloud-oplossing zitten tal van positieve aspecten:

• Verouderde systemen waarop ERP-applicaties draaien

Altijd up-to-date

Tussenoplossing bij uitfaseringstrajecten

✓	Uw bedrijfskritische applicaties en productiedata

✓	De TTNL PowerCloud is een ideale tussenoplossing

met een grote hoeveelheid maatwerk (specifiek voor de

• Groei waardoor de bestaande omgeving meer
compute en memory nodig heeft.

klant geschreven/gescript) — door het maatwerk is het
bijna een onmogelijke taak om de applicatie over te zetten
op een ander platform.

• Niet meer willen investeren in IT-hardware
(van CapEx naar OpEx).

✓

draaien op de nieuwste technologie.

voor organisaties die bezig zijn met de uitfasering van

Geen zorgen meer over firmware-upgrades en

hun Poweromgeving en is zelfs al toegankelijk voor

assetmanagement.

kleine omgevingen met slechts 1 LPAR.

✓	U beschikt altijd over de juiste softwarelicenties
• Problemen met headcount en resources, door vergrijzing

• Organisaties die bezig zijn met de uitfasering van

van het personeel dat over de benodigde kennis beschikt.

hun AS/400-omgeving en een tijdelijke oplossing ter

Veel organisaties lopen tegen continuïteitsproblemen

overbrugging zoeken.

die het beheer van deAS/400-omgeving ‘erbij doen’ maar
geen specifieke ‘i’-kennis hebben.

Voorspelbare IT-uitgaven
✓	U betaalt één vast bedrag per maand. Zonder grote

Productie en bedrijfskritische workloads

investeringen kunt u wel snel en flexibel opschalen!

✓	Wij zorgen voor een naadloze integratie met uw

aan bij ziekte of vakantie maar ook bij het kunnen leveren
van 24-uurs support. Daarnaast zijn er veel beheerders

van het OS.

• De RPO- & RTO-tijden voldoen niet meer aan de door de
business vereiste SLA’s door verouderde techniek.

bestaande Power-omgeving waarbij we rekening

Kennis

houden met responsetijden die aansluiten op de

✓	TTNL heeft meer dan een kwart eeuw ervaring

vereisten vanuit uw organisatie.

met complexe IBM- en IBM i-omgevingen. Ons
enthousiaste team van Powerspecialisten denkt met

Remote Backup & Recovery

u mee en zorgt voor een maximale beschikbaarheid

✓	Samen met u zorgen we voor een betrouwbare

en uptime van uw systemen. Wij werken met vaste

back-up en de juiste disaster recovery-strategie die

contactpersonen die uw medewerkers en uw

aansluit op uw RPO- en RTO-wensen.

omgeving kennen.

High Availability
✓	Uw data is te allen tijde real-time beschikbaar dankzij
synchrone storage replicatie tussen twee datacenters.

8
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Plan van aanpak

Het transitietraject

De opbouw van de TTNL PowerCloud

Samen met de klant stellen we een MSA op (ook wel

Het overgangstraject volgt een aantal processtappen die

Master Service Agreement). Hierin worden de Support

allemaal in nauwkeurig overleg worden ingepland. Eerst

Services gedefinieerd met betrekking tot de omgeving

zal er een veilige verbinding tot stand worden gebracht.

De TTNL PowerCloud is een private cloudomgeving die bestaat uit drie lagen:
Datacenter, IBM Power en Storage/Back-up.

die we ter beschikking stellen. De MSA beschrijft de

Daarna kunt u aan de slag in de testomgeving die we voor

Datacenter

Virtualisatielaag

werkprocessen op operationeel en tactisch niveau.

u klaarzetten.

De TTNL Cloud biedt hoge beschikbaarheid dankzij twee

TTNL beschikt over een met VMware-gevirtualiseerde

Tier3++ datacenters van Equinix, AM5 en AM6. Ieder

omgeving die gebaseerd is op de laatste Lenovo-

•

Opbouw dienstverlening;

Voor de testomgeving in de Cloud gebruiken we een

datacenter beschikt over een dedicated internet exchange

hardwaretechnologie. Dit is speciaal voor klanten die (ook)

•

Probleem-, Change- en Escalatiemanagement;

replicatie, kopie of back-up van uw huidige omgeving.

met directe koppelingen naar hyperscalers zoals Azure,

Intel-workload willen opnemen in de TTNL Cloud.

•

Scope;

Pas als we er zeker van zijn dat de gehele omgeving en alle

AWS en IBM Cloud.

•

Gedefinieerde Service Levels;

bijbehorende processen zorgvuldig zijn getest, migreren

•

Monitoring en Reporting;

we de complete omgeving. Dit transitietraject zorgt ervoor

IBM Power

De TTNL Cloud beschikt over high-end IBM-storage op

•

Firmware-upgrades;

dat er nagenoeg geen geplande downtime nodig is voor

De PowerCloud, onderdeel van de TTNL Cloud, is

basis van Flash (SSD) en Spinning Disks (DASD) die via de

•

Overige dienstverlening.

uw organisatie.

gerealiseerd met de laatste IBM Power9-technologie.

virtualisatielaag wordt ontsloten aan de IBM Power9-

Virtualisatie vindt plaats op basis van PowerVM &

omgeving. Voor back-up en Disaster Recovery wordt gebruik

PowerVC Cloud. Met de Power9-technologie is het

gemaakt van een disk-based virtual tape library (VTL). Zowel

mogelijk op efficiënte wijze IBM i, AIX en Linux-

storage als VTL wordt, indien gewenst, gerepliceerd naar het

omgevingen te hosten.

secundaire datacenter. Voor de back-up van de Power-laag

Ontzorging in de
PowerCloud

Monitoring
Software

Kies ook in de TTNL Cloud voor ontzorging naar wens met

Voor de PowerCloud maakt TTNL standaard gebruik van

TTNL’s Managed Services voor Power. Verderop in deze

een monitoring oplossing van HelpSystems: Halcyon.

brochure kunt u meer lezen over onze managed services.

HelpSystems is een businesspartner van zowel TTNL als

Storage/Back-up

met IBM i, wordt gebruik gemaakt van IBM BRMS. Voor de
Intel gevirtualiseerde omgeving wordt Veeam ingezet.
Datacenter

IBM. Deze standaard monitoringsoftware is uiteraard te
upgraden naar een hoger level.

IBM

IBM

LNX

IBM

IBM

LNX

IBM Power
Technology

LNX

IBM

IBM

LNX

IBM

IBM

Storage/Backup
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Klantervaring: Volvo Nederland
Tjeu Bollen, directeur

Volvo Nederland kiest voor ontzorging in de TTNL
(Power)Cloud
Het huidige IBM Powersysteem was afgeschreven en
de Disaster & Recovery-omgeving van Volvo Nederland
voldeed niet meer. De dealerorganisatie kwam hierdoor
voor een keuze te staan: het investeren in nieuwe

“Onze oude machine was afgeschreven
waardoor we ook geen support meer
hadden en bovendien voldeed de
Disaster Recovery-omgeving niet
meer aan de vraag van de business.”

systemen, óf kiezen voor een Managed Cloud-oplossing.
Tjeu had al eerder kennisgemaakt met de mensen van TTNL
Over de dealerorganisatie van Volvo Nederland:

maar kon op dat moment nog met zijn huidige systemen en

Medio 2004 heeft Volvo Nederland ervoor gekozen om

leverancier(s) vooruit. Wel hebben beide partijen regelmatig

de volledige dealerautomatisering te verzelfstandigen,

contact gehouden. TTNL is altijd interesse blijven tonen in de

waaruit BeesdA2 ontstond. De Nederlandse Volvo-dealers

ontwikkelingen van Volvo waardoor TTNL, naast twee andere

draaiden indertijd decentraal op AS/400-systemen. Ruim

partijen, gevraagd werd om mee te doen bij de uitvraag naar

overgezet naar de PowerCloud-omgeving van TTNL.

Disaster Recovery oplossing

vijf jaar geleden kozen zij voor een centraal systeem.

een hostingoplossing.

Het gehele migratietraject verliep vlekkeloos. Het mooiste

De oude DR-oplossing van VOLVO voldeed niet meer.

compliment, aldus Tjeu, was dat er een aantal dealers na

Daarom is er in het contract opgenomen dat we de

BeesdA2 draagt zorg voor het gehele Dealer Management
Systeem (DMS) en alle IT-diensten voor de 25 Volvo-

De uiteindelijke keuze is op de TTNL (Power)Cloud gevallen

het weekend informeerden of het uitroltraject niet door

omgeving regelmatig testen. “Dat is tot nu toe perfect

dealereigenaren, met in totaal zo’n 100 vestigingen in

vanwege het positieve totaalplaatje, het goede gevoel,

was gegaan. Omdat alles nog gewoon werkte, hadden ze

gegaan”, zegt Tjeu.

Nederland en nog een vijftal erkende reparateurs.

het kennisniveau en de oprechtheid van de medewerkers.

niets opgemerkt van de migratie.

Jaarlijks verwerkt de dealerorganisatie van Volvo

Bovendien liet het voorstel van TTNL de beste prijs-

Nederland in het systeem zo’n 18.000 nieuwe auto’s

kwaliteitverhouding zien. De directeur van de dealer

Volledige ontzorging met TTNL’s managed services

TJeu: “Omdat we nog met 7.2 als OS werken, staat ook

en daarnaast ook alle onderhoudsbeurten, occasions,

coörporatie, Jos Schier, had net als Tjeu ook een goed

Volvo Nederland koos voor volledige ontzorging middels

hiervoor een upgrade gepland. We hebben besloten direct

facturen en transacties.

gevoel bij TTNL: “TTNL is groot genoeg, maar niet te groot

TTNL’s Managed Services voor Power. Ook op dit vlak werkt de

naar 7.4 te gaan. De voorbereidingen hiervoor zijn al in

om onbereikbaar te zijn.”

samenwerking uitstekend. “Het zijn stuk voor stuk fijne mensen

volle gang!” Ook in deze ontwikkeling is TTNL intensief

OS Upgrade

om mee samen te werken, ze denken echt met ons mee. De

betrokken. We zijn enorm tevreden over de door TTNL

“De keuze voor hosting was vrij snel gemaakt”, aldus

Daarna is alles snel gegaan. Het projectteam schakelde

monitoring tool helpt bovendien enorm, we krijgen zelfs bijna

geleverde dienstverlening.

Tjeu Bollen, werkzaam als ICT-manager bij Volvo Cars

uitstekend met elkaar en al snel werden op de

teveel meldingen. Zo krijgen we nog een melding als we de

Nederland sinds 1993 en inmiddels directeur van BeesdA2.

zaterdagavonden en zondagen nieuwe dealerorganisaties

papierlade van de printer moeten vullen,” grapt Tjeu.

De uitvraag en het migratietraject

12
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Managed Services

Onze strategische samenwerkingsverbanden

Het is voor bedrijven vaak onmogelijk om van alle ontwikkelingen en applicaties
op de hoogte te blijven. TTNL’s Managed Services kunnen de oplossing bieden.
Onze specialisten hebben jarenlange kennis van en ervaring met IBM-omgevingen.
Tal van nationale en internationale klanten maken gebruik van deze kennis bij
complexe design-, implementatie- en migratieprojecten. Daarnaast groeit de
vraag naar onze educatie- en supportdiensten.

Naast onze IBM Platinum Business Partner-status werken we met een aantal
specialistische partners samen om onze klanten maximaal te kunnen ondersteunen.
IBM i-applicatieomgevingen

auditing en een overzicht van ftp-services en de toegang

Via de specialisten van Advanced Programs bieden wij verschil-

daartoe. Deze security scan is een prima vertrekpunt om de

lende oplossingen om de levensduur van power-platformen te

security van uw IBM i-omgeving te verkennen en optimaliseren.

verlengen. Hierbij ligt een sterke focus op het onderhouden en
doorontwikkelen van applicaties op IBM power i-omgevingen.

Software voor IBM i

De meeste applicaties op IBM Power i zijn ontwikkeld in Cobol,

TTNL werkt op het gebied van softwareontwikkelingen

Volledige ontzorging met Managed Power

Java en RPG. Advanced Programs heeft diepgaande kennis op

rondom IBM i intensief samen met HelpSystems.

Aan organisaties die op zoek zijn naar volledige ondersteuning en ontzorging op het gebied van IBM i, bieden wij

al deze gebieden. Voor het moderniseren van applicaties heeft

HelpSystems staat bekend als ’s werelds grootste

de zogeheten Managed Services voor Power-diensten aan. Net als bij al onze managed services kunt u ook bij

Advanced Programs gekozen voor low-code ontwikkelplat-

onafhankelijke IBM i software vendor ter wereld en heeft

Managed Power zelf bepalen welke onderdelen u als managed service wilt afnemen, tegen welk servicelevel.

formen. Daarmee kan niet alleen snel functionaliteit worden

(net als TTNL) jarenlange ervaring op het gebied van

gecreëerd, maar worden eventuele wijzigingen achteraf met

oplossingen rondom AS400/IBM i.

dezelfde snelheid doorgevoerd. In veel low-code ontwikkelZo kunt u kiezen voor:

Ongeacht waar u voor kiest krijgt u standaard:

platformen wordt code gegenereerd met behulp van proces

Van de volgende software hebben we veel ervaring

✓	Een vast of onbeperkt aantal servicetickets;

✓	Een management-dashboard met KPI-conclusies en

modellering. Het bijkomende voordeel daarvan is dat er

en diepe kennis:

altijd actuele en leesbare documentatie beschikbaar is.

•

Anti-virus Software;

•

Exitpoint Security software;

•

Halcyon Monitoring Software.

✓	Monitoringsoftware;
✓	Een dagelijkse systeemcontrole;

aanbevelingen voor uw omgeving;
✓	Een vast aanspreekpunt dat de voortgang bewaakt bij

✓	Beheer van de back-up;

updates, troubleshooting en eventuele calamiteiten;

✓	24/7 of 8 tot 5 assistentie (of een mix hiervan);

✓	Voorspelbare IT-uitgaven door een vast maandbedrag;

✓	Een jaarlijkse redundantietest en/of uitwijktest.

✓

Beveiliging en Monitoring voor IBM i
De beveiliging van bedrijfsgegevens in combinatie met de

Toegang tot de kennis en ervaring van onze betrokken

toegankelijkheid en beschikbaarheid van data wordt een steeds

Flash Copy voor IBM i

specialisten die uw omgeving kennen en met u

grotere uitdaging. Als security niet de juiste aandacht krijgt,

Naast de traditionele Full System FlashCopy (FCFC) Toolkit

meedenken.

brengt het uw hele onderneming in gevaar - op het gebied van

voor IBM Powersystemen kunnen we voor IBM i-omgevingen

dagelijkse processen tot uw SLA’s en wettelijke verplichtingen.

ook het ‘Flash for i’ leveren. Hiermee kunt u uw back-up
draaien en testen zonder impact op uw productieomgeving.

14

Security Scan

De techniek is gebaseerd op de FlashCopy-functie van IBM

Vaak wordt gezegd dat IBM i immuun is voor virussen.

Storwize. Een zeer interessant alternatief op het gebied

Helaas kan IBM i óók worden beïnvloed door malware. Laat

van implementatie en prijs. Flash for i is een oplossing van

uw IBM i-omgeving daarom eenvoudig en kosteloos door

M81. TTNL heeft hier zeer positieve ervaringen mee en heeft

TTNL scannen. U ontvangt een gedetailleerd rapport met

vanwege de succesvolle samenwerking als enige partner het

een overzicht van user-security, systeemwaardes, systeem

verkooprecht van de software in Nederland gekregen.
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Klantervaring: Plieger
John van Schaijk, CIO Plieger bv

Uitdagende migratie van de complete JD Edwards-

en kunde van TTNL op het gebied van Power-omgevingen

omgeving naar Power8

en complexe migraties heeft Plieger besloten de

De bestaande infrastructuur voor de JD Edwards ERP-

samenwerking met TTNL uit te breiden en ook dit project

software was verouderd en moest vervangen worden. Het

via TTNL te laten lopen. Daarbij wilden ze ook rekening

verouderde Power-systeem ondersteunde geen upgrades

houden met lifecycle management en de storage-

meer. Daarbij werdende kosten voor servicecontracten elk

omgeving optimaliseren.
getoond bij het gehele project’, aldus John van Schaijk, CIO

Services voor Power-team. We hebben goed en regelmatig

TTNL heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwe

bij Plieger. ‘De roadmap was voor aanvang goed ingevuld

contact met de power specialisten die hier regelmatig over

omgeving waarbij JD Edwards en de Intel/VMWare-

en tot in detail uitgewerkt: van de projectplanning, de juiste

de vloer komen. TTNL’s consultants mogen hier gewoon

Over Plieger:

omgeving nu beide landen op de nieuwe IBM StorWize

mensen op de juiste plek tot en met het verzekeren van het

zelfstandig ‘met de sleutel’ ons datacenter in, dat geeft wel

Plieger bv is een landelijke groothandel in sanitair,

v5030. Plieger heeft destijds voor IBM i gekozen in verband

vervoer naar de nieuwe locatie.

aan dat we ze 100% vertrouwen.

verwarming, elektra en installatiemateriaal. Het

met grote besparingen op Oracle-database licentiekosten,

De toegevoegde waarde van TTNL uit zich ook in

hoofdkantoor en centraal magazijn zijn gevestigd in

omdat DB2 geïntegreerd is in IBM i. Het verouderde IBM

de bemiddeling en de samenwerking met andere

Je merkt dat de medewerkers van TTNL zelf initiatief

Zaltbommel. Met een eigen expeditie, 750 medewerkers en

Power5 is vervangen door een IBM Power8 met het

gespecialiseerde partners om zo succesvolmogelijk het

nemen en de samenwerking verloopt daardoor erg

55 vestigingen in Nederland, levert Plieger een assortiment

nieuwste OS met een enorme verbetering in performance

einddoel te behalen. Het is een hele prettige samenwerking.’

plezierig. Van het meedenken tot en met ontzorgen.

van meer dan 150.000 artikelen aan o.a. installateurs,

en verlaging in onderhoudskosten tot gevolg. Hierdoor kon

loodgietersbedrijven, detaillisten en bouwmarkten.

Plieger ook weer verder met de upgrade van JD Edwards.

John van Schaijk geeft verder aan dat Ruud Laarhoven,

waardoor alles heel erg efficiënt verloopt. Ze voeren een

jaar hoger. Door het vele maatwerk op de JD Edwardsomgeving zag Plieger al jaren op tegen een migratie.

Vaak begrijpen we elkaar al met een paar steekwoorden

Omdat TTNL zelf geen Oracle-partner is werken ze op dit

TTNL’s Project & Service Delivery Manager, de uitdagingen

project niet uit maar ze beleven het echt met je mee. We

De noodzaak om te vervangen was hoog

vlak nauw samen met Steltix, een gespecialiseerde JD

in een concreet plan van aanpak heeft omgezet en alle

krijgen ook regelmatig aanbevelingen en tips, zelfs op het

Plieger zag al geruime tijd op tegen de benodigde upgrades

Edwards-partner van Oracle.

individuele actiepunten oppakt en bij de juiste personen

gebied van randzaken.

in verband met het vele maatwerk. Maar de servicelevels

neergelegd ‘een fijne manier van ontzorging’.

kwamen nu echt in het geding en de onderhoudskosten

High Available

om het verouderde systeem in de lucht te houden werden

‘Tijdens dit project hebben we de omgeving direct High

steeds hoger. Gezien de tijdsdruk heeft Plieger uiteindelijk het

Available gemaakt door middel van een twin-datacenter

onderhoudscontract bij IBM nog 1 jaar moeten continueren.

solution. De apparatuur stond voorheen op één locatie en

Dankzij het door IBM afgegeven vertrouwen in de kennis
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“TTNL heeft echt ownership getoond
bij het gehele project”

TTNL biedt ons echt toegevoegde waarde op het gebied
van support en door het met ons mee te denken. Als
wij schaarste van bezetting hebben voeren ze extra
werkzaamheden uit als een verlengstuk van onze

is samen met TTNL tijdens productie verplaatst zonder

De mensen van TTNL zijn hier kind aan huis. Ruud pakt

organisatie. Het enthousiasme en de betrokkenheid die ze

noemenswaardige incidenten. TTNL heeft echt ownership

alle losse flodders op en coördineert dit via het Managed

uitstralen is heel bijzonder.’

BROCHURE IBM POWER SYSTEMS
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Een veilige PowerCloud-omgeving

Power uw SAP (HANA)
Waarom is IBM Power zo’n goede keuze voor SAP S/4HANA op IBM Power?

TTNL’s Cloudportal en PowerCloud staan beide verdeeld over de veilige Nederlandse Equinix Datacenters. Samen met
Equinix bieden we een joint solution op het gebied van Cloudoplossingen. Zeker op het gebied van Disaster Recovery
Solutions kunnen we met Equinix colocatie services uw kritieke data maximaal beschermen. Equinix hanteert het hoogste

JOINT SOLUTIONS BRIEF

niveau van beveiliging en operationele betrouwbaarheid.

SECURE IBM POWER CLOUD
SOLUTION FOR SEAMLESS TRANSITION

Our leading capabilities enable your success

Scalable and flexible platform based on
the latest IBM Power9 technology

The Tectrade Power Cloud delivers the strength and reliability of IBM Power in a hybrid

Volvo Netherlands opts for
Tectrade Power Cloud

cloud environment, installed with the latest IBM Power9 technology. Virtualization is provided

When its current IBM Power system was

with PowerVM and PowerVC. Power9 technology enables efficient hosting of IBM i, AIX

written off, and the company’s disaster

Case study

Tectrade Power Cloud

Together, Tectrade and Equinix enable the seamlessly secure migration and running

and Linux environments. This provides you the perfect basis for your most business critical

and recovery environment was defined no

of business-critical applications, with a scalable and flexible Power Cloud platform based

workloads like SAP HANA, AI, BI SAS and critical AS/400 workloads.

longer fit for purpose, Volvo Netherlands
chose our managed cloud solution rather

on the latest IBM Power9 technology.

IBM Expertise

than investing in new systems.

Taking into account your required response times, we ensure complete integration with

Specialists in the Power platform, Tectrade has over 25 years’ experience of implementating

your existing IBM Power environment. Our flexible consumption models reduce license costs,

and managing enterprise IBM environments. Our expertise encompasses LinuxONE and

while over 25 years of IBM experience gives you the peace of mind of working with dedicated

Linux on Power in combination with, for instance, SAP HANA. We provide everything you

experts. We provide whatever assistance you need, including flexible disaster recovery

need to achieve your demanding workload goals.

that deliver an average global uptime of 99.9999%.

Secure Dutch Data Centers and Disaster Recovery Solutions
Equinix colocation services safeguard mission-critical data, with the highest levels
of security and operational reliability in over 200 data centers globally – including nine in

The challenges you face

Read more

About Equinix
Equinix connects the world’s leading

solutions. The Tectrade cloud is located in Equinix’s world-class, high-security data centers

We secure
your transition
to the cloud
with seamless
integration of
your existing
IBM Power
environment

the Netherlands – featuring a dedicated internet exchange with direct links to hyperscalers
such as Azure, AWS and IBM Cloud. The Tectrade Power Cloud is available in two Tier 3

businesses to their customers,
employees and partners inside the
most interconnected data centers.
In 52 markets across five continents,
Equinix is where companies come

Decreasing in-house expertise

For companies using IBM Power systems,

As the numbers of staff with the required

moving data to traditional cloud suppliers

IBM Power expertise decrease, problems

is not a viable, secure option. You need an

increase. Even administrators who add

experienced partner with specialized skills.

AS/400 environment management but do

ecosystems on Platform Equinix® via global, software-defined interconnection. Available

not have specific “i” knowledge.

across 35+ locations, ECX Fabric is designed for scalability, agility and connectivity over

IBM Power systems often run without

Failing disaster recovery strategy

locally or across metros.

problems for years, but the outdated

Current RPO and RTO no longer meet

technology limits disaster recovery

your customers’ requirements, and are

Platform Equinix®

from current environments to new,

possibilities and leads to both high

also unable to integrate with existing IBM

Platform Equinix is the global platform for digital business, providing an infrastructure built

cloud-ready, flexible, dynamic and

upgrade and maintenance costs.

Power systems.

for distributed scale and security. Platform Equinix directly connects your digital business

data-centric infrastructures that offer

physically and virtually around the world, hosting the digital services and ecosystems that

the freedom to move or shift data to

allow you to securely scale your digital infrastructure wherever opportunity leads.

and from on-premise, private and public

Equinix data centers.

and accelerate their business, IT and
cloud strategies. We operate the only

Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric™
ECX Fabric directly, securely and dynamically connects distributed infrastructure and digital

a self-service portal or API. Through a single port, discover and reach anyone on demand,

We secure your transition to the cloud

Our flexible consumption models

with seamless integration of your existing

make your budget go further and

IBM Power environment and consideration

enable quick and easy scaling without

of your required response times.

major investments.

when companies come together.

About Tectrade

on simplifying and modernizing IT
infrastructures while reducing costs,

Customer

our experience of handling critical data
within complex IT infrastructures makes
Tectrade your trusted advisor.
Equinix Cloud
Exchange Fabric™
AM6

Customer

Specialized IBM knowledge

new opportunities that are only possible

cloud environments. Always focused
PLATFORM EQUINIX
AM5

Reduce licence costs

global interconnection platform, sparking

Tectrade provides complete roadmaps

The key benefits of our solution
Secure transition to the cloud

Waarom kiezen voor SAP S/4HANA op IBM Power:

together to realise new opportunities

Moving to the cloud

Aging hardware

Met name op het gebied van performance merken we dat de onderliggende
infrastructuur veel verschil kan uitmaken. Onze klanten zijn enorm tevreden over
de oplossing die wij bieden met IBM Power Systems door de flexibiliteit, verbeterde
performance en de lagere TCO. En vergeet niet de kostbare performance en memory
issues in een SAP HANA op Intel-omgeving die na een migratie van HANA naar Power
nergens meer te bespeuren zijn.

Other
CSPs

Tailored and managed SLAs

With 25+ years’ IBM experience, our

The Tectrade Power Cloud is located

dedicated, specialist staff assist you

in Equinix’s world-class, high-security

whenever needed – no matter how

data centers, with an average global

complex the task – to ensure your peace

uptime of 99.9999% and flexible disaster

of mind.

recovery solutions.

For more information on how Tectrade and Equinix deliver a secure IBM Power Cloud transition solution,
contact us at info@tectrade.nl or visit us at www.tectrade.nl

© 2019 Equinix, Inc.



Robuuste in memory database



Neem sneller en beter beslissingen met
real-time analytics



Verbeterde performance



Verhoogde productiviteit



Verlagen van de TCO

Equinix.com

Equinix heeft meer dan 200 datacenters wereldwijd
- waaronder negen in Nederland - met een speciale
internetuitwisseling met directe links naar hyperscalers
zoals Azure, AWS en IBM Cloud.
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Hoe kan uw business profiteren van SAP HANA op IBM Power?
De combinatie SAP HANA en IBM Power biedt enkele aantrekkelijke voordelen in de volgende scenario’s.

INTEL VS POWER:
Specifieke voordelen voor SAP S/4HANA-gebruikers:

 Bij Intel voor HANA moet je direct capaciteit ‘voor 4 TB’
aanschaffen, bij Power koop je wat je nodig hebt.

U draait SAP HANA-applicaties en bent toe
aan vernieuwing van uw servers

U draait SAP op IBM Power en overweegt de
adoptie van SAP HANA



Reduceer de spreiding van scale-out



Boost database performance



Verhoog de flexibiliteit



Eenvoudigere administratie en snellere



Verbeter de betrouwbaarheid



Verbeter de performance



Consolideer

verwerking van grote datavolumes


	HANA op Intel werkt vaak maar drie jaar betrouwbaar,
Power is veel langer stabiel - tot zeker vijf jaar.

	Een Power-systeem kun je over vijf jaar afschrijven en
daarna nog upgraden, waar Intel over het algemeen is
afgeschreven na drie jaar.

Snellere responstijd voor gebruikers
met transactieprocessen

	Intel-platformen geven uitdagingen in groei; u moet
verplicht horizontaal schalen om de grootte van de
database aan te kunnen.

Bedrijven die direct profiteren
van HANA op IBM Power
U draait SAP op een commodity architectuur en
overweegt de adoptie van SAP HANA




Bouw uw gevirtualiseerde datacenter

U gebruikt al IBM Power maar niet voor SAP


Gebruik uw bestaande IBM Power voor

uit met IBM Power

SAP HANA en draai meer SAP HANA

IBM Power VM en IBM Power VC 		

applicaties dan op commodity 		

integreren naadloos met VMware en

architecturen

OpenStack managementtools
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Power uw Analytics
Het IBM Power-platform is het perfecte platform voor big data en business
intelligence. Internationaal onderzoek door ITIC* ondersteunt dit: “IBM Power is
het betrouwbaarste. De prijsperformance-verhouding is bovendien aanzienlijk
beter dan de Intel-alternatieven”. Bedrijven kunnen goede beslissingen nemen,
dankzij de razendsnelle dataverwerking.

Waarom wij ook voor u de beste
partner zijn?
De state-of-the-art oplossing die wij bieden met onze PowerCloud, zorgt
ervoor dat uw data veilig en altijd beschikbaar is. En dat niet alleen: met een
gepassioneerd team vol betrokken Power-experts staan we voor u klaar.
De klanten van TTNL hebben één ding gemeen: hun

op Power en SAP HANA op Power – alles om ú te helpen

De krachtige IBM Power9-server helpt bij het versnellen van machine learning en levert daardoor unieke waarde

onderneming drijft op data. Of het nu gaat om nationale

bij het realiseren van uw doelstellingen op het gebied van

aan de in-memory softwareoplossing van SAS.

organisaties of beursgenoteerde multinationals met

veeleisende workloads.

complexe vereisten qua gegevensarchitectuur – onze
experts gaan graag de samenwerking aan.

Onze gespecialiseerde kennis
TTNL is bovendien één van de meest breed gecertificeerde

22

Langdurige klantrelaties

IBM-partners in Europa. Naast diverse onderscheidingen

Wij streven naar langdurige klantrelaties. Een goede relatie

heeft TTNL begin 2017 als eerste IBM Business Partner

met onze klanten is in onze beleving essentieel voor een

van Nederland de allerhoogste status behaald: Platinum

goede samenwerking.

Business Partner.

Onze jarenlange ervaring

Wij helpen u bij het realiseren van uw doelstellingen op

TTNL heeft meer dan een kwart eeuw(!) ervaring met de

het gebied van veeleisende workloads en uw reis naar de

implementatie en het beheer van Enterprise IBM- en IBM

cloud. We kijken graag met u mee om uw infrastructuur

i-omgevingen. We zijn bekend met combinaties als Linux

vóór u te laten werken.
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Enthousiast geworden?
TTNL’s Power-experts staan voor u klaar!

Kijk op www.TTNL.nl of neem contact
met ons op via +31 (0)345 547040.

