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Samenvatting 

In dit technische document leggen we de private cloud-oplossingen van Microsoft en VMware naast 
elkaar. Daarvoor definiëren we de private cloud aan de hand van de gangbare concepten, leggen we uit 
welke Microsoft-producten u nodig hebt voor een private cloud-oplossing van Microsoft en maken we 
vervolgens duidelijk welke technologische voordelen een private cloud-oplossing van Microsoft biedt. 
Tevens bekijken we de verschillen tussen de licentiemodellen van Microsoft en VMware en leggen 
daarbij de nadruk op de gevolgen van deze modellen voor het rendement van uw investeringen op dit 
moment en in de toekomst. 
 
Voor de private cloud-oplossingen van Microsoft worden licenties verschaft op processorbasis. Hierdoor 
profiteren klanten van de voordelen van cloud computing, zoals de mogelijkheid tot schaling met 
ongelimiteerde virtualisatierechten en lagere kosten, consistent en inzichtelijk, ook in de toekomst. Voor 
de private cloud-oplossingen van VMware worden licenties verschaft op basis van het aantal virtuele 
machines of de hoeveelheid virtueel geheugen dat aan deze virtuele machines is toegewezen. Dat 
betekent dat de klant in geval van groei meer moet betalen. Dit verschil in benadering betekent dat het 
rendement op uw investeringen in een private cloud-oplossing van Microsoft stijgt naarmate de 
workload van de private cloud toeneemt. Met VMware stijgen echter de kosten als de workload 
toeneemt.  
 
Onze analyse geeft aan dat een private cloud-oplossing van VMware over een periode van drie jaar vier 
tot bijna tien maal zo duur kan zijn als een vergelijkbare private cloud-oplossing van Microsoft.  
 
Marktwerking is altijd al een belangrijke drijfveer voor veranderingen in het bedrijfsleven. Aangezien 
steeds meer klanten investeringen op het gebied van cloud computing overwegen voor een aanzienlijke 
verbetering op hun ROI, is het moment nu daar hen de informatie te verschaffen die ze nodig hebben 
om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, voor nu en voor de toekomst. 
 

Wat is een private cloud? 

Een private cloud is een computing-model waarbij 
gebruik wordt gemaakt van resources die voor uw 
organisatie zijn gereserveerd. Een private cloud-
model komt op veel gebieden overeen met een 
public cloud-model. Zo beschikt u met een private 
cloud-model over gestandaardiseerde 
resourcegroepen, selfservice, flexibiliteit en 'pay-by-
use' met aanvullende control- en 
aanpassingsmogelijkheden afkomstig van dedicated 
resources.  
 
Hoewel virtualisatie een belangrijk technologisch 
onderdeel vormt van een private cloud, is de 
voornaamste onderscheidende factor de 
voortdurende abstractie van computing resources 
vanuit de infrastructuur en de machines (al dan niet virtueel) die worden gebruikt om deze resources te 
leveren. Alleen door deze abstractie realiseren klanten de voordelen van de private cloud, inclusief 
verbeterde flexibiliteit en responstijden, lagere TCO en een betere bedrijfsafstemming en -focus. Het 
belangrijkste is echter dat een private cloud de efficiëntie van een gevirtualiseerde infrastructuur 
overstijgt dankzij een hogere workload en een beter gebruik van de resources. 

Fig. 1: kenmerken van een private cloud  
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1 
Details van het Microsoft ECI-licensing program, 

 http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx#tab=3  
 

 

De private cloud-oplossing van Microsoft 

De private cloud-oplossingen van Microsoft zijn gebaseerd op Windows Server met Hyper-V en System 
Center. Deze combinatie zorgt voor virtualisatie op enterprise class, end-to-end-service management en 
een diepgaand inzicht in applicaties, zodat u zich volledig kunt richten op het leveren van een 
toegevoegde waarde. De private cloud-oplossingen van Microsoft worden aangeboden via ons 
wijdverbreide partnernetwerk en u kunt kiezen uit een op maat gemaakte, een vooraf geconfigureerde 
of een gehoste oplossing. Wat uw unieke bedrijfsbehoeften ook zijn, er is altijd een private cloud-
oplossing van Microsoft die bij u past.  
 
De private cloud-oplossing van Microsoft wordt in licentie geleverd via het Microsoft Enrollment for 
Core Infrastructure1 (ECI) licensing program. ECI is een Microsoft Enterprise Agreement-enrollment (EA) 
en is leverbaar in drie edities (Datacenter, Enterprise en Standard). ECI biedt een eenvoudig en flexibel 
licentiemodel per processor.  
 
ECI Datacenter wordt ten zeerste aanbevolen voor klanten die kennis willen maken met de private 
cloud-oplossingen van Microsoft.  
 
ECI Datacenter bestaat uit Windows Server Datacenter met ondersteuning voor ongelimiteerde 
virtualisatierechten. Dat betekent dat klanten licenties aanschaffen op processorbasis en een onbeperkt 
aantal virtuele op Windows Server gebaseerde machines per processor kunnen uitvoeren. Daarnaast is 
ECI Datacenter ook voorzien van SMSD (System Center Server Management Suite Datacenter). Met 
SMSD kunt u een onbeperkt aantal fysieke of virtual operating system omgevingen beheren. ECI 
Datacenter is verder voorzien van Forefront Endpoint Protection voor een onbeperkt aantal virtuele 
machines voor een geünificeerd, multilayered en uitstekend beheerbare bescherming van servers tegen 
malware. De componenten van ECI Datacenter worden hierna weergegeven. 
 
                         Fig. 2: de componenten van Microsoft ECI Datacenter 

Server Management Suite Datacenter & Consoles

Datacenter Edition met ongelimiteerd aantal virtuele instances

 
 
Bij onze benadering staan de voordelen van schaling centraal, dankzij ongelimiteerde 
virtualisatierechten en aanzienlijk eenvoudigere licentieprogramma's voor Windows Server en System 
Center. Raadpleeg de sectie "De rendabiliteit van een private cloud" in dit document voor een 
diepgaande kostenanalyse. 
 

http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx#tab=3
http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx#tab=3
http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx#tab=3
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 VMware unveils VMware vSphere 5 and Cloud Infrastructure Suite, http://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-

cloud-infrastructure-071211.html  

 

De private cloud van VMware 

VMware heeft recentelijk een nieuwe versie aangekondigd van haar virtualisatieplatform, vSphere 5.0, 
naast bijgewerkte versies van de onderliggende technologieën; vCenter Site Recovery Manager, vCenter 
Operations, vShield Security en vCloud Director. Deze producten worden samen Cloud Infrastructure 
Suite2 genoemd. Voor een vergelijkbare private cloud-oplossing met de VMware-technologieën hebt u 
de volledige VMware Cloud Infrastructure-suite nodig, omdat voor een private cloud-oplossing functies 
als bewaking, configuratie, automatisering, integratie en beveiliging vereist zijn.  
Voordat we de kosten van beide private cloud-oplossingen in detail gaan analyseren, zowel de 
aanschafprijs als de kosten op de langere termijn, nemen we de private cloud van Microsoft onder de 
loep en bekijken we de meerwaarde van deze oplossing.  
 

De private cloud van Microsoft – de voordelen voor uw bedrijf 

Voor de private cloud-oplossingen van Microsoft geldt: 
 

 Alles draait om de applicaties: een cloud-platform waarbij de applicaties centraal staan zodat u 
zich kunt richten op toegevoegde waarde. 

 Over de hele linie geschikt voor meerdere platforms: geschikt voor meerdere platforms voor 
multi-hypervisor-omgevingen, besturingssystemen en applicatieframeworks. 

 Best-in-class performance: best-in-class performance voor Microsoft-applicaties, zoals 
Microsoft Exchange, SQL Server en SharePoint. 

 De cloud op uw voorwaarden: de mogelijkheid de cloud in te zetten op uw voorwaarden; de 
keuzemogelijkheden en flexibiliteit van een hybride cloud-model aan de hand van 
gemeenschappelijke hulpmiddelen voor beheer, virtualisatie, identiteitmanagement en 
ontwikkeling.  

 
Deze benadering zorgt voor een private cloud die meerwaarde oplevert – zoals hieronder wordt 
uitgelegd. 
 

Alles draait om de applicaties 

Als organisaties overstappen van een 
gevirtualiseerde infrastructuur naar een private 
cloud-implementatie, wordt de focus verplaatst 
van virtuele machines naar applicaties en 
services. Applicaties zijn de componenten waar 
alles om draait en met de allesomvattende 
benadering van Microsoft sturen uw applicaties 
de resources aan, niet andersom.  
 
Microsoft volgt een benadering waarbij service 
centraal staat en helpt u bij het beheer van de 
volledige levenscyclus van de applicaties, van 
provisioning-services (visualisatie, ontwerp, 
samenstelling, implementatie en configuratie) 
tot de uitvoering monitoring, 
herstelmogelijkheden en upgrades). Een service 
kan worden beschouwd als een logische 
voorstelling van een applicatie. Denk 
bijvoorbeeld aan een branchespecifieke applicatie bestaande uit een web tier, business logic tier en 
database tier.  
 

Fig. 3: Service Template Designer in System 
Center Virtual Machine Manager 2012 

http://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-cloud-infrastructure-071211.html
http://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-cloud-infrastructure-071211.html
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Met System Center 2012 kunt u een “service template” definiëren die een blauwdruk vormt voor deze 
applicatieservice. Deze service template bevat onder meer de hardware profiles, operating system 
profiles , application profiles, health/performance thresholds, update policies, en de schalingsregels. Dit 
is één voorbeeld van hoe de applicatieservice voor iedere serviceniveau kan worden geactiveerd met de 
cloud-kenmerken die hierboven zijn beschreven.  

 
Daarnaast is System Center 2012 voorzien van Server Application-Virtualization, een baanbrekende 
technologie die virtualisatie van serverapplicaties mogelijk maakt, waardoor het implementeren en 
bijwerken van applicaties in private cloud-omgevingen wordt vereenvoudigd omdat ze niet opnieuw 
ontwikkeld of geschreven hoeven te worden.  
 
System Center Operations Manager bewaakt de status en de prestaties van alle aspecten van de IT-
infrastructuur, inclusief de fysieke laag, de virtualisatielaag, het besturingssysteem en de applicaties. 
System Center Operations Manager zorgt ook voor end-to-end transactiebewaking voor applicaties om 
de beschikbaarheid en de prestaties te maximaliseren en zo de prestaties te verbeteren op basis van uw 
SLA. Met de private cloud-oplossingen van Microsoft kan IT de slagkracht van de bedrijfseenheden 
vergroten door applicaties te implementeren en ervoor te zorgen dat die applicaties op een 
betrouwbare manier functioneren. 
 

Over de hele linie geschikt voor meerdere platforms 

Microsoft hanteert een open benadering waarbij de behoeften van de klant zwaarder wegen dan een 
bepaalde technologie. Een private cloud-oplossing van Microsoft ondersteunt heterogene hypervisor-
omgevingen (Hyper-V, XenServer, VMware ESX/ESXi), besturingssystemen (Windows, verschillende 
versies van Linux, zoals RedHat, SUSE, CentOS) en frameworks voor applicatieontwikkeling (.NET, Java, 
Ruby, Python), waardoor klanten hun bestaande infrastructuur en vaardigheden kunnen blijven 
gebruiken. Bovendien biedt Microsoft monitoring voor meerdere platforms voor Linux/Unix-
gastmachines (met System Center Operations Manager), configuratiebeheer voor meerdere platforms 
(met System Center Configuration Manager) en geïntegreerde automatisering voor beheerhulpmiddelen 
van verschillende leveranciers, zoals HP, CA en BMC (met System Center Orchestrator). 
 
 

 

Fig. 4: Microsoft Private Cloud: geschikt voor 

meerdere platforms  
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ESG Summary on Hyper-V R2 SP1 Microsoft Workload Performance, http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/solution-

business-apps.aspx  

Best-in-class performance 

Hyper-V levert best-in-class performance en maakt schaalbaarheid mogelijk voor Microsoft-applicaties 
als SharePoint, SQL en Exchange, zodat u uw belangrijke bedrijfstoepassingen op de private cloud van 
Microsoft met vertrouwen kunt virtualiseren. Microsoft heeft gevalideerde laboratoriumresultaten van 
derden gepubliceerd waaruit blijkt dat Microsoft-applicaties op Hyper-V het beste presteren – meer dan 
450.000 gelijktijdige SharePoint 2010-gebruikers op één fysieke server met vijf VM's, 80.000 OLTP-
gebruikers op één server met vier SQL Server 2008 R2 VM's en 20.000 Exchange 2010-postvakken op 
één server met vier VM's, met extrapolatie tot 32.000 postvakken3. Daarnaast profiteert u van 
vereenvoudigde licentieprogramma's en one-stop ondersteuning wanneer u uw Microsoft-workloads op 
Hyper-V virtualiseert. 
 
Gartner heeft recentelijk het artikel "2011 Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure" 
gepubliceerd en daaruit blijkt dat Microsoft toonaangevend is op het gebied van virtualisatie. Bovendien 
maken steeds meer zakelijke klanten, zoals Target, Siemens, Intel, T. Rowe Price en Union Pacific, 
gebruik van Microsoft Hyper-V. 
 

De cloud op uw voorwaarden 

Rekening houdend met het feit dat u wellicht hebt geïnvesteerd in traditionele, private en public cloud-
computeromgevingen, voorziet Microsoft u van gemeenschappelijke beheermogelijkheden (met System 
Center), identiteitsbeheer (met Active Directory), virtualisatie (Hyper-V) en ontwikkelprogramma's 
(Visual Studio, .NET) die over de gehele private en public cloud-omgeving kunnen worden gebruikt. Door 
System Center App Controller 2012 te gebruiken beschikt u over “één venster” voor het beheer en de 
uitvoering van applicaties in een private en public cloud-omgeving, met volledige zichtbaarheid en 
controle voor het implementeren, beheren en gebruiken van applicaties.  
 

 

Public cloudPrivate cloudTraditioneel

Identiteits

Beheer

Ontwikkeling

Uiterst gevirtualiseerd
datacenter

Virtualisatie

Portabiliteit van applicaties Portabiliteit van applicaties

 
 
Microsoft levert de meest uitgebreide portfolio met enterprise-class cloud-services en traditionele 
software, van productiviteit tot bedrijfstoepassingen en platforms, zoals u ziet in de volgende figuur. 

Fig. 5: gemeenschappelijke tools voor public en private clouds 

http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/solution-business-apps.aspx
http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/solution-business-apps.aspx
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Bij Microsoft zijn we allesomvattend wat de cloud betreft. We leveren als enige een commerciële SaaS-
oplossing (Office 365), een public cloud computing-platform (Windows Azure Platform) en een private 
cloud-oplossing die geschikt is voor beide. Office 365 bevat applicaties waarmee onze klanten vertrouwd 
zijn, zoals Exchange e-mail en SharePoint voor samenwerking, en die worden aangeleverd via de cloud 
van Microsoft. Windows Azure is ons cloud computing-platform, waarmee klanten hun eigen applicaties 
kunnen maken en IT-processen op een veilige, schaalbare manier in de cloud worden uitgevoerd. Voor 
deze cloud-services zijn geen grote initiële uitgaven vereist en hoeft u geen langdurige verbintenis af te 
sluiten. U betaalt alleen voor de resources die u gebruikt. U kunt ervoor kiezen uw eigen private cloud te 
bouwen, een bestaande public cloud-service te gebruiken of een combinatie van beide. Al deze opties 
zijn ofwel rechtstreeks bij Microsoft of via een van onze partners beschikbaar.  
 

Private cloud economics 

In dit gedeelte vergelijken we eerst de verschillen tussen de private cloud-licentiemodellen van 
Microsoft ECI Datacenter en VMware Cloud Infrastructure Suite. Vervolgens illustreren we deze 
verschillen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Daarna analyseren we de gevolgen van de 
verschillen in de licentiemodellen voor toekomstige groeiscenario's en ten slotte het verschil in de 
kosten tussen een private cloud-oplossing van Microsoft en een oplossing van VMware .  

 

Een vergelijking van de private cloud-licentiemodellen 

Zoals we eerder al opmerkten, kunt u Windows Server en System Center gebruiken om een private 
cloud-oplossing van Microsoft op te bouwen. Voor een vergelijkbare private cloud-oplossing op basis 
van de VMware-technologieën hebt u de volledige VMware Cloud Infrastructure Suite nodig. In 
tegenstelling tot Microsoft ECI is het niet mogelijk één SKU-licentie te kopen voor de volledige VMware 
Cloud Infrastructure Suite. Voor de verschillende producten hebt u een afzonderlijke licentie nodig. 
Daarnaast bestaat VMware Cloud Infrastructure Suite uit een combinatie van drie verschillende 
licentiemodellen:  

 Voor vSphere 5.0 worden licenties geleverd op processorbasis met virtuele RAM-rechten 
 Voor vCenter worden licenties geleverd op per-instance basis 
 Voor vCenter Site Recovery Manager, vCenter Operations, vShield Security en vCloud Director 

worden licenties geleverd op VM-basis 
 

Fig. 6: Microsoft-aanbod van enterprise-class cloud-oplossingen 
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De VMware Cloud Infrastructure Suite-producten zijn verschillend geprijsd, volgens een prijssysteem per 
VM, per instance en per processor met virtuele RAM-rechten. Microsoft ECI Datacenter is daarentegen 
consistent geprijsd volgens een prijssysteem per processor. Een vergelijking van de prijzen van Microsoft 
ECI Datacenter en VMware Cloud Infrastructure Suite ziet u in de volgende figuur. Deze prijzen zijn 
inclusief licenties en ondersteuning voor een periode van drie jaar, op basis van de gepubliceerde prijzen 
van VMware4 en Microsoft5. We hebben Microsoft Software Assurance (SA) voor Microsoft ECI 
Datacenter en VMware Production Support and Subscription (SnS) voor VMware Cloud Infrastructure 
Suite in de prijs opgenomen. 
 

    Fig. 8: een prijsvergelijking tussen VMware Cloud Infrastructure Suite en Microsoft ECI Datacenter  

 

Fig. 7: licentievergelijking tussen VMware Cloud Infrastructure Suite en Microsoft ECI Datacenter 
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    4
VMware-prijzen: alle getoonde prijzen zijn in Amerikaanse dollars (USD), beschikbaar op VMware.com en 
actueel per augustus 2011 

a. De prijs van vSphere 5 Enterprise Plus is vermeld als USD 3495 in de openbare prijslijst van VMware hier 
b. De prijs van vCenter 5 Standard is vermeld als USD 4995 in de openbare prijslijst van VMware hier 
c. De prijs van VMware Production SnS is 25% van de basislicentiekosten per jaar. Details vindt u hier 
d. De prijs van VMware vCenter Site Recovery Manager 5 (25 VM pack) is vermeld als USD 495 per VM in de openbare 

prijslijst van VMware hier 
e. De prijs van VMware vCenter Operations Advanced Bundle (25 VM pack) + Production (24x7 voor Severity 1-problemen) 

3 Year Support is vermeld als USD 5117 in de openbare prijslijst van VMware hier 
f. De prijs van VMware vShield App 1.0 (25 VM pack) + Production (24x7 voor Severity 1-problemen) 3 Year Support is 

vermeld als USD 6142 in de openbare prijslijst van VMware hier 
g. De prijs van VMware vShield Endpoint 1.0 (25 VM pack) + Production (24x7 voor Severity 1-problemen) 3 Year Support 

is vermeld als USD 2048 in de openbare prijslijst van VMware hier 
h. De prijs van VMware vShield Edge 1.0 (25 VM pack) + Production (24x7 voor Severity 1-problemen) 3 Year Support is 

vermeld als USD 6142 in de openbare prijslijst van VMware hier 
i. De prijs van VMware vCloud Director (25 VM pack) is vermeld als USD 3750 in de openbare prijslijst van VMware hier 

    5
Prijzen van Microsoft ECI Datacenter: alle vermelde prijzen zijn in Amerikaanse dollars (USD) en actueel per 
augustus 2011 

a. Microsoft ECI-prijzen zijn berekend op basis van de openbare Microsoft Open License Estimated Retail Price List: No 
Price Level August 2011 hier en System Center-prijzen hier 

b. ECI-prijs, ERP, 3 jaar License en Software Assurance (SA) wordt berekend zoals hieronder 
a. Windows Server 2008 Datacenter licentie: USD 2405 per processor,  
b. Windows Server 2008 Datacenter SA (3 jaar): USD 1803,75 per processor 
c. System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD) licentie: USD 874 per processor 
d. SMSD SA (3 jaar): USD 1529,50 per processor 
e. Forefront Endpoint Protection (3 jaar abonnement): USD 36 
f. Totale prijs voor afzonderlijke producten (a+b+c+d+e) met 3 jaar SA: USD 5774,25 per processor 
g. Klanten ontvangen een korting van 20% wanneer zij ECI aanschaffen in plaats van de afzonderlijke producten. 

Deze korting is hier vermeld (ECI datasheet hier) 
h. ECI-prijs (20% korting op afzonderlijke producten) inclusief 3 jaar SA: USD 4619,40 per processor 

c. De ECI-prijs van USD 4619,40 per processor is de adviesprijs voor de licentie en drie jaar SA; prijzen van wederverkopers 
kunnen afwijken. 

d. Klanten kunnen alleen een licentie voor ECI Datacenter aanschaffen op servers met twee of meer processors. 
e. ECI Datacenter kan alleen worden aangeschaft voor 50 of meer processorlicenties  
 

  

 

Zoals u ziet, moet u USD 1906 betalen voor elke VM in de private cloud als u gebruikmaakt van de 
VMware-technologieën. Met Microsoft ECI Datacenter profiteert u daarentegen van onbeperkte 
virtualisatierechten voor Windows Server VM's, in combinatie met beheerfuncties (monitoring, 
configuration, automation, orchestration, backup, virtual management, service management) voor een 
onbeperkt aantal VM's. Ons licentiemodel levert meteen al kostenbesparingen op, maar ook nog eens 
als u gaat schalen. Hierdoor profiteert u echt van de financiële voordelen cloud computing. Dit 
illustreren we hierna aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. 
 

Voorbeeldscenario van een private cloud-licentie 

Stel u gebruikt een private cloud met een 2 node cluster. Elke fysieke host in de cluster beschikt over 
twee fysieke processors. Laten we tevens aannemen dat de fysieke hosts en de gastbesturingssystemen 
Windows Server 2008 R2 uitvoeren. We kijken eerst naar een kleine private cloud met drie VM's per 
fysieke processor.  
 
Fig. 9: een private cloud met een 2 node cluster, 12 VM's in totaal 

Private cloud: 2 node cluster, fysieke hosts met twee processors, drie VM's per processor

De licentiekosten voor deze private cloud via Microsoft ECI Datacenter 
bedragen USD 18.000 (licentie voor drie jaar + SA)

De licentiekosten voor deze private cloud via VMware Cloud Infrastructure 
Suite bedragen USD 73.000 (licentie voor drie jaar + SnS)

 
 

http://www.vmware.com/products/vsphere/pricing.html
http://www.vmware.com/products/vsphere/pricing.html
http://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/buy.html
http://store.vmware.com/store/vmware/en_US/DisplayProductDetailsPage/productID.227748100
http://store.vmware.com/store/vmware/en_US/DisplayProductDetailsPage/productID.212612000
http://store.vmware.com/store/vmware/en_US/DisplayProductDetailsPage/productID.212611300
http://store.vmware.com/store/vmware/en_US/DisplayProductDetailsPage/productID.212492200
http://www.vmware.com/products/vcloud-director/buy.html
https://partner.microsoft.com/US/40141877
http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/management-suites.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enrollments.aspx
http://download.microsoft.com/download/8/9/A/89A3F8B9-94DE-4956-A56E-F6D2B215D0E6/Enrollment_for_Core_Infrastructure_Datasheet.pdf
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Als voor dit scenario licenties worden verstrekt via Microsoft ECI Datacenter: 
 U hebt vier ECI Datacenter-licenties nodig (omdat er in totaal vier fysieke processors zijn) en de 

twee hosts kunnen drie VM's per processor uitvoeren (in totaal twaalf VM's in de cluster).  
 U hoeft geen afzonderlijke licentie aan te schaffen voor elke VM in uw omgeving, omdat ECI 

Datacenter Windows Server Datacenter bevat, met ondersteuning voor ongelimiteerde 
virtualisatierechten. Dat betekent dat u gemachtigd bent een ongelimiteerd aantal virtualized 
instances van Windows Server uit te voeren op processors waarvoor u een licentie voor Windows 
Server Datacenter hebt, zonder dat u aanvullende licenties hoeft aan te schaffen. Daarnaast is 
ECI Datacenter voorzien van System Center SMSD met beheerfuncties voor een ongelimiteerd 
aantal VM's.   

 De totale kosten (licentie + drie jaar SA) bedragen - USD 4620*4 = USD 18.480 
 

Als u dit scenario in licentie zou hebben via VMware Cloud Infrastructure Suite, dan hebt u het volgende 
nodig: 

 vSphere 5.0 licenties (USD 6117 per processor) 
 Eén licentie voor vCenter Server (USD 8742 per instance) 
 U moet voor elke VM in uw omgeving een afzonderlijke licentie aanschaffen voor vCenter 

Operations, vCenter SRM, vShield en vCloud Director (USD 1906 voor elke VM) 
 Vier Windows Server Datacenter-licenties om de gastbesturingssystemen uit te voeren (USD 

4209 per processor) 
 De totale kosten (licentie + drie jaar SnS) bedragen USD 6117*4 + USD 8742 + USD 1906*12 + 

USD 4209*4 = USD 72.918 
 

Nu verdubbelen we het aantal VM's in deze omgeving van drie VM's per fysieke processor naar zes VM's 
per fysieke processor. Dit type uitbreiding van een private cloud-omgeving is heel normaal. Omdat u een 
maximaal rendement wilt halen uit uw hardware resources, plaatst u meer VM's op de bestaande 
fysieke resources en voegt u geen fysieke hosts toe.  
 
Fig. 10: een private cloud met 2 node clusters, 24 VM's in totaal 
 

Hetzelfde scenario als eerder, maar met een dubbele VM-dichtheid
Private cloud: 2 node cluster, fysieke hosts met twee processors, zes VM's per processor

De licentiekosten voor deze private cloud via Microsoft ECI Datacenter 
bedragen USD 18.000 (licentie voor drie jaar + SA)

De licentiekosten voor deze private cloud via VMware Cloud Infrastructure 
Suite bedragen USD 95.000 (licentie voor drie jaar + SnS)

 

 
Als voor dit scenario licenties worden verstrekt via Microsoft ECI Datacenter: 

 U hebt vier ECI Datacenter-licenties nodig (omdat er in totaal vier fysieke processors zijn) en de 
twee hosts kunnen zes VM's per processor uitvoeren (in totaal 24 VM's in de cluster).  

 Omdat u met ECI Datacenter beschikt over ongelimiteerde virtualisatierechten, maakt het niet 
uit of er 24 VM's in plaats van 12 VM's worden uitgevoerd. U hoeft geen aanvullende licenties 
aan te schaffen voor deze VM's.  

 De totale kosten (licentie + drie jaar SA) bedragen - USD 4620*4 = USD 18.480 
 

De totale kosten (licentie + drie jaar SA) blijven dus onveranderd. De toename van de VM-density heeft 
geen gevolgen voor uw licentiekosten, hierdoor profiteert u dus optimaal van virtualisatie.  
 
Als u dit scenario in licentie zou hebben via VMware Cloud Infrastructure Suite, dan hebt u het volgende 
nodig: 

 Vier vSphere 5.0-licenties (USD 6117 per processor) 
 Eén licentie voor vCenter Server (USD 8742 per instance) 
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 U moet voor elke VM in uw omgeving een afzonderlijke licentie aanschaffen voor vCenter 
Operations, vCenter SRM, vShield en vCloud Director (USD 1906 voor elke VM) 

 Vier Windows Server Datacenter-licenties om de gastbesturingssystemen uit te voeren (USD 
4209 per processor) 

 De totale kosten (licentie + drie jaar SnS) bedragen nu  
 USD 6117*4 + USD 8742 + USD 1906*24 + USD 4209*4 = USD 95.790 

 
De totale kosten (licentie + drie jaar SnS) zijn nu dus gestegen. Door de toename van de VM-density zijn 
de licentiekosten met 31% gestegen. Het eerste uitgangspunt voor virtualisatie is dat u een maximaal 
rendement uit uw hardware utilization haalt door de density te verhogen en de kosten te verlagen. Als u 
echter VMware gebruikt, stijgen de licentiekosten als de virtualisatie toeneemt en de private cloud-
omgeving groeit.  

 
Houd er wel rekening mee dat dit slechts een hypothetisch voorbeeld is om een complex concept te 
illustreren. Het gebruik van een private cloud met 12 of 24 VM's is immers niet echt reëel. Voor zowel 
ECI Datacenter als VMware Cloud Infrastructure Suite zijn wel de werkelijke licentiekosten gebruikt. 
Zoals eerder al is opgemerkt, kunt u voor ECI Datacenter alleen een licentie aanschaffen voor 
omgevingen met minimaal vijftig fysieke processors. VMware Cloud Infrastructure Suite-producten, 
vCenter Operations, vCenter SRM, vShield en vCloud Director, worden in pakketten van 25 VM's 
aangeboden.  
 
Zoals uit dit voorbeeld blijkt, leggen de huidige licentiemodellen van VMware voor private clouds 
beperkingen op aan klanten. Ze moeten immers betalen als ze groeien. Hoewel de kosten in eerste 
instantie lijken mee te vallen, zullen zij op de lange termijn, als de technologie zich verder ontwikkelt, 
aanzienlijk toenemen. Zo wordt voorkomen dat de klant ten volle profiteert van cloud computing. 
 
Met Microsoft profiteert u daarentegen wel van de voordelen van cloud computing, dankzij onze 
ongelimiteerde virtualisatierechten. 
  

Gevolgen voor toekomstige groei 

Verwacht wordt dat bedrijven steeds meer behoefte zullen hebben aan rekenkracht en als gevolg 
daarvan zullen applicaties die voor meerwaarde zorgen ook steeds meer behoefte hebben aan 
geheugen en resources. In de afgelopen tien jaar hebben x86-servers een aanzienlijke ontwikkeling 
doorgemaakt met betrekking tot de mogelijkheden en de prestaties en het aantal vernieuwingen zal de 
komende jaren zeker niet minder zijn. De komende jaren zullen vernieuwingen als blades en ultra-dense 
scale-up oplossingen in combinatie met geconvergeerde fabrics en volledig fysieke server-virtualisatie 
de kosten voor de infrastructuur aanzienlijk verlagen. Zoals u hieronder kunt zien, zal de 
geheugencapaciteit mee blijven stijgen met het aantal x86-kernen en de betere prestaties.  
 

 

 

Fig. 11: toename van het aantal cores en geheugencapaciteit per socket, 2000-2011 

Bron: websites van Intel en AMD 
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Met de VMware Cloud Infrastructure Suite-licentiemodellen moeten klanten betalen om een grotere 
density te bereiken en een maximaal rendement te behalen uit de hardware resources. Dit neemt nu net 
de voordelen weg die ten grondslag liggen aan cloud computing. Het vSphere-licentiemodel bijvoorbeeld is 
gewijzigd van een licentiemodel per processor met fysieke core restricties, vaak de VMware Core Tax 
genoemd, in een model per processor met vRAM-rechten, een nieuwe VMware Memory Tax. Deze 
geheugentoeslag van VMware gaat regelrecht in tegen de financiële voordelen van de private cloud en 
ondermijnt wat u mag verwachten van virtualisatie. Zoals hieronder wordt aangegeven, betaalt u met 
vSphere 5.0 op basis van de hoeveelheid geheugen die aan de VM's is toegewezen.  
 
Fig. 12: de vSphere 5.0 Memory Tax (exclusief SnS) 

 

vSphere 5.0 
Standard 

vSphere 5.0 
Enterprise 

vSphere 5.0 
Enterprise Plus 

Microsoft ECI Datacenter 

Toegestane vRAM per 
processor 

32 GB 64 GB 96 GB 
Onbeperkt  

(geen geheugentoeslag) 

Prijs per GB vRAM USD 31,09 USD 44,92 USD 36,40 USD 0 

 

 

 
Als u de infrastructuur op VMware laat groeien door meer applicaties, waaronder business critical 
applicaties, te virtualiseren of scale-up scenario's te implementeren, dan bent u in de komende één á 
twee jaar aanzienlijk meer geld kwijt aan licentiekosten.  
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We hebben in de afgelopen jaren gezien dat klanten maximaal rendement uit de hardware utilization 
willen halen door de density te vergroten en de kosten te verlagen met virtualisatie. Terwijl de schaling 
en de density van uw private cloud-implementatie toenemen, behoren de kosten per applicatie af te 
nemen dankzij de efficiëntie van schaling. Met de private cloud-oplossingen van Microsoft nemen de 
kosten per applicatie aanzienlijk af als de VM-density van uw private cloud toeneemt. Dat betekent dat 
zowel de private cloud zelf als het rendement dat de cloud oplevert, groeit. 

 
Om de gevolgen daarvan voor de langere termijn duidelijk te maken, bekijken we de kosten van de 
private cloud-oplossingen van Microsoft en VMware op dit moment en vervolgens de manier waarop de 
kosten na verloop van tijd veranderen, op basis van consolidatie en een toenemende behoefte van 
applicaties aan geheugen en resources. 
 

Fig. 13: verwachte invloed van groeiscenario's op uw licentiekosten met VMware 

Bron: vSphere 5.0-licenties en -prijzen, http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf  

http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf
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Microsoft Global Foundation Services, http://www.globalfoundationservices.com/infrastructure/index.html  

7
 Microsoft War on Cost Study, juni 2010, http://download.microsoft.com/download/1/F/8/1F8BD4EF-31CC-4059-9A65-

4A51B3B4BC98/Hyper-V-vs-VMware-ESX-and-vShpere-WP.pdf 
8 

Why Hyper-V for VDI whitepaper, http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=3045  
9
 Microsoft Hyper-V Dynamic Memory Improves VM Density, 

http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970016710223  
 
 

Een vergelijking van de kosten voor de private cloud 

In onze analyse van de kosten voor de private cloud van Microsoft en VMware nemen we alleen de 
kosten mee voor het aanschaffen van software en de ondersteuningskosten, inclusief softwarelicenties 
voor virtualisatie, private cloud-beheer en gastbesturingssystemen. We geven hier geen volledige 
analyse voor de TCO (totale eigendomskosten) voor een volledig datacenter of een volledige private 
cloud, omdat voor het berekenen van de operationele kosten, kapitaalkosten en andere datacenter-
gerelateerde kosten complexe berekeningen nodig zijn en die vallen buiten het bestek van dit 
document. Een vergelijking van de TCO voor een datacenter kan bovendien misleidend zijn vanwege de 
verschillende opvattingen over operationele kosten en kapitaalkosten.  
 
Microsoft GFS, de engine die de public cloud-services van Microsoft als Bing, Office 365 en Windows 
Azure aanstuurt, heeft diverse richtlijnen gepubliceerd voor het berekenen van de eigendomskosten 
voor een datacenter6. Daarnaast heeft Microsoft onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat klanten 
die Hyper-V gebruiken continu 24% lagere IT-arbeidskosten hebben dan klanten die ESX of vSphere 
gebruiken7.  
 
In onze huidige analyse berekenen we de totale initiële kosten voor de aanschaf en ondersteuning van 
de software die betrekking heeft op de implementatie van de private cloud met de Microsoft- en de 
VMware-technologie. Voordat we onze analyse uitvoeren kijken we eerst naar Dynamic Memory, een 
geheugenbeheerfunctie in Windows Server 2008 R2 SP1 die een aanzienlijk hogere VM-density to gevolg 
kan hebben voor de private cloud-oplossingen van Microsoft. 
 

Dynamic Memory in Windows Server 2008 R2 SP1 

Dynamic Memory is een nieuwe Hyper-V-geheugenbeheertechniek, beschikbaar voor Windows Server 
2008 R2 SP1, die de VM-density aanzienlijk kan verhogen. Met deze functie kan geheugen dynamisch 
worden toegewezen aan verschillende virtuele machines in reactie op de veranderende workloads van 
deze machines. Dynamic Memory zorgt dus voor een efficiënter geheugengebruik terwijl een 
consistente workloads en schaalbaarheid behouden blijven. Implementatie van Dynamic Memory 
betekent dat een hogere serverconsolidatie kan worden bereikt met minimale gevolgen voor de 
prestaties.  
 
Dynamic Memory betekent ook meer virtuele desktops per Hyper-V-host voor VDI-scenario's. Het 
nettoresultaat voor beide scenario's is een efficiënter gebruik van dure server-hardware resources en 
dat resulteert in een eenvoudiger beheer een lagere kosten.  
 
Resultaten van een Microsoft benchmark-test geven aan dat Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 minimaal 
40% hogere VM-density levels mogelijk maakt dan Microsoft Hyper-V 2008 R2 voor VDI-omgevingen 
met Windows 7 SP1 64-bit-gastmachines en één virtualisatiehost, uitgevoerd op hardware van HP of 
Dell. Aanvullende testresultaten voor VDI-omgevingen geven zelfs nog hogere VM-density levels aan 
wanneer 7 SP1 32-bit-gastmachines worden gebruikt in plaats van Windows 7 SP1 64-bit-gastmachines8.  
 
Een onafhankelijke analyse door Unisys geeft een toename van 22%-58% in de VM-density aan op een 

Unisys ES3000 Model 3590R-systeem met vier sockets en Hyper-V Dynamic Memory9. 
 

http://www.globalfoundationservices.com/infrastructure/index.html
http://download.microsoft.com/download/1/F/8/1F8BD4EF-31CC-4059-9A65-4A51B3B4BC98/Hyper-V-vs-VMware-ESX-and-vShpere-WP.pdf
http://download.microsoft.com/download/1/F/8/1F8BD4EF-31CC-4059-9A65-4A51B3B4BC98/Hyper-V-vs-VMware-ESX-and-vShpere-WP.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=3045
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970016710223
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Kostenvergelijking van de private cloud – 500 VM's 

In de volgende figuur ziet u een kostenvergelijking tussen Microsoft en VMware voor een private cloud 
met 500 VM's. In deze kosten zijn niet de hardware-, opslag- of operationele kosten opgenomen.  
 
U ziet dat met zes VM's per processor een private cloud-oplossing van VMware 4,8 keer meer kan 
kosten dan een vergelijkbare private cloud-oplossing van Microsoft over een periode van één tot drie 
jaar. Als de hardwarekosten zouden worden meegenomen, wordt het verschil nog groter vanwege de 
beperkingen van vSphere 5.0 licenties op geheugenbasis. Hierdoor worden scale-up scenario's en een te 
zwaar belast geheugen nog duurder voor private clouds van VMware.  
 
Fig. 14: een vergelijking van de kosten voor een private met 500 VM's - Microsoft versus VMware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten:  
 Er wordt uitgegaan van 42 fysieke hosts met twee CPU's en zes cores elk 
 Er wordt uitgegaan van 500 VM's met een consolidatievolume van 6:1, hetgeen inhoudt dat er 6 

VM's per fysieke processor worden uitgevoerd 
 Er wordt uitgegaan van een virtueel geheugen (VM) van 4 GB/VM 
 De kosten betreffen de licentiekosten en de beheerkosten voor een periode van drie jaar. In de 

VMware-kosten is Windows Server 2008 R2 Datacenter edition opgenomen voor het uitvoeren 
van gastmachines. Hardware-, opslag- en IT-arbeidskosten zijn niet opgenomen 

 De in de berekeningen gehanteerde licentie- en ondersteuningskosten zijn gebaseerd op de 
gepubliceerde prijzen van VMware en Microsoft, d.d. augustus 2011 

 In de berekeningen is de prijs van VMware Service Manager of VMware vCenter Configuration 
Manager niet opgenomen, omdat die niet door VMware openbaar wordt gemaakt 

 VMware maakt de prijs van de vCenter Operations Enterprise Bundle niet openbaar, daarom 
wordt vCenter Operations Advanced Bundle in de berekeningen opgenomen 

 In de berekeningen zijn de kosten voor VMware vCenter Chargeback of VMware vCloud Request 
Manager niet opgenomen 

 
In bovenstaande berekeningen gaan we uit van een scenario met zes VM's per processor, momenteel 
een veelgebruikt scenario. We kennen echter ook klanten die gebruikmaken van een veel hogere VM-
density. Twaalf of vijftien VM's per processor is dan ook geen uitzondering meer. De rendabiliteit van 
private cloud computing hangt af van de schaalvoordelen, een hogere workload density en dynamisch 
beheer van resources om de serviceniveaus te kunnen garanderen. Een optimaal kostenniveau wordt 
bereikt als alle resources in een groep aan specifieke workloads kunnen worden toegewezen. Het is 
daarom waarschijnlijk dat u een hogere VM-density overweegt.  
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Zoals u eerder hebt gezien, beschikt u met Microsoft ECI Datacenter over ongelimiteerde 
virtualisatierechten. Dat houdt in dat wanneer de VM-density toeneemt, de licentiekosten voorspelbaar 
blijven. Met VMware Cloud Infrastructure Suite nemen de kosten aanzienlijk toe als de VM-density 
toeneemt, omdat u voor iedere VM een afzonderlijke licentie moet aanschaffen.  

 

Kostenvergelijking van de private cloud – de VM-density vergroten 

Dit model ziet u hieronder. We beginnen met een zeer lage VM-density, drie VM's per fysieke processor, 
en eindigen met vijftien VM's per fysieke processor. Zoals u in het volgende diagram kunt zien, blijven de 
kosten voor Microsoft voorspelbaar, in dit geval zelfs onveranderd, als de VM-density op de fysieke 
hosts wordt verhoogd van drie VM's per processor naar vijftien VM's per processor zonder fysieke hosts 
toe te voegen.  

 
Voor u als klant is dit een typische consolidatiestrategie waardoor de TCO zal dalen. Omdat u met ECI 
Datacenter beschikt over ongelimiteerde virtualisatierechten, maakt het niet uit of u nu drie of vijftien 
VM's per fysieke processor uitvoert. U betaalt alleen voor de fysieke processors die u gebruikt. Bij 
VMware Cloud Infrastructure Suite daarentegen betaalt u per fysieke processor en ook nog eens voor 
elke VM die u gebruikt. In het volgende model wijzen we 4 GB virtueel RAM-geheugen toe aan elke VM. 
 
Zoals u hieronder ziet, is een private cloud-oplossing van VMware met vijftien VM's per processor tot 
wel 8,5 maal zo duur als een vergelijkbare private cloud-oplossing van Microsoft, voor een periode van 
één tot drie jaar. Dit verschil in kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de licenties per VM van 
VMware Cloud Infrastructure Suite.  
 

Fig. 15: kostenvergelijking van de private cloud- Microsoft en VMware: de VM-density vergroten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten:  
 Er wordt uitgegaan van 42 fysieke hosts met twee CPU's en zes cores elk 
 Het aantal VM's per processor varieert van 3:1 tot 15:1, dat betekent dat er drie tot vijftien VM's 

per fysieke processor worden uitgevoerd 
 Er wordt uitgegaan van een virtueel geheugen (VM) van 4 GB/VM 
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 De kosten betreffen de licentiekosten en de beheerkosten voor een periode van drie jaar. In de 
VMware-kosten is Windows Server 2008 R2 Datacenter edition opgenomen voor het uitvoeren 
van gastmachines. Hardware-, opslag- en IT-arbeidskosten zijn niet opgenomen 

 De in de berekeningen gehanteerde licentie- en ondersteuningskosten zijn gebaseerd op de 
gepubliceerde prijzen van VMware en Microsoft, d.d. augustus 2011 

 In de berekeningen is de prijs van VMware Service Manager of VMware vCenter Configuration 
Manager niet opgenomen, omdat die niet door VMware openbaar wordt gemaakt 

 VMware maakt de prijs van de vCenter Operations Enterprise Bundle niet openbaar, daarom 
wordt vCenter Operations Advanced Bundle in de berekeningen opgenomen 

 In de berekeningen zijn de kosten voor VMware vCenter Chargeback of VMware vCloud Request 
Manager niet opgenomen 

 
Daarnaast brengt VMware ook kosten in rekening voor het virtuele geheugen dat aan de VM's is 
toegewezen, waardoor de licentiekosten stijgen als het aantal VM's toeneemt. Met hetzelfde model als 
hiervoor variëren we de hoeveelheid virtueel RAM-geheugen dat aan de VM's is toegewezen en 
bekijken de gevolgen daarvan voor de kosten. We beginnen met 4 GB toegewezen geheugen voor elke 
VM en verhogen dit naar 12 GB per VM voor mission critical, tier-1 apps.  

 
Zoals u hieronder ziet, is een private cloud-oplossing van VMware met vijftien VM's per processor en 
12 GB toegewezen virtueel RAM-geheugen tot wel 9,7 maal zo duur als een vergelijkbare private 
cloud-oplossing van Microsoft, voor een periode van één tot drie jaar. Dit verschil wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de combinatie van het licentiemodel per VM voor de VMware Cloud Infrastructure 
Suite en het licentiemodel voor memory licensing van vSphere 5.0.  
 
Fig. 16: kostenvergelijking van de private cloud - Microsoft en VMware: een grotere VM-density en meer 
virtual memory per VM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgangspunten:  

 Er wordt uitgegaan van 42 fysieke hosts met twee CPU's en zes cores elk 
 Het aantal VM's per processor varieert van 3:1 tot 15:1, dat betekent dat er drie tot vijftien VM's 

per fysieke processor worden uitgevoerd 
 Virtueel geheugen per VM varieert van 4 GB virtueel RAM-geheugen per VM tot 12 GB virtueel 

RAM-geheugen per VM 
 De kosten betreffen de licentiekosten en de beheerkosten voor een periode van drie jaar. In de 

VMware-kosten is Windows Server 2008 R2 Datacenter edition opgenomen voor het uitvoeren 
van gastmachines. Hardware-, opslag- en IT-arbeidskosten zijn niet opgenomen 
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 De in de berekeningen gehanteerde licentie- en ondersteuningskosten zijn gebaseerd op de 
gepubliceerde prijzen van VMware en Microsoft, d.d. augustus 2011 

 In de berekeningen is de prijs van VMware Service Manager of VMware vCenter Configuration 
Manager niet opgenomen, omdat die niet door VMware openbaar wordt gemaakt 

 VMware maakt de prijs van de vCenter Operations Enterprise Bundle niet openbaar, daarom 
wordt vCenter Operations Advanced Bundle in de berekeningen opgenomen 

 In de berekeningen zijn de kosten voor VMware vCenter Chargeback of VMware vCloud Request 
Manager niet opgenomen 

 

Conclusie 

Uit onze analyse blijkt duidelijk dat met Microsoft het rendement van uw investering in een private 
cloud toeneemt als u opschaalt. De private cloud-benadering van VMware leidt ertoe dat u extra moet 
betalen als u meer workloads virtualiseert, de private cloud laat groeien en uw business critical tier-1 
apps opschaalt.  

 
Door cloud computing, zowel private als public, verandert de IT-industrie fundamenteel en de 
voornaamste drijfveer daarvoor is rendabiliteit. Klanten die de private cloud-oplossingen van Microsoft 
implementeren zien al snel de voordelen die dit met zich meebrengt. Zij profiteren van een hybride 
cloud-model en kunnen kiezen voor een private of een public cloud-model, afhankelijk van hun eisen. 
Voor welk private cloud-model zij ook kiezen (op locatie of gehost), zij hebben toegang tot de volledige, 
geïntegreerde beheermogelijkheden van System Center. Vanuit één venster kunnen zij fysieke, virtuele, 
private en public cloud-omgevingen beheren. Daardoor kunnen zij de infrastructuur op een efficiëntere 
manier beheren dan met de private cloud-oplossingen van VMware. 

 
Uit het verleden is gebleken dat wij er alles aan doen om onze klanten te laten profiteren van de 
nieuwste technologieën, en dat zullen we zeker blijven doen.  

 
Onze benadering is gericht op u als klant – uw applicaties, uw heterogene omgevingen, uw behoefte aan 
een oplossing die is afgestemd op een reële public cloud. Onze benadering voor de cloud is op uw 
voorwaarden gebaseerd en groeit met u mee – en werkt niet tegen u. Profiteer vandaag nog van ons 
nieuwe aanbod: een private cloud in twintig dagen, voor het opzetten van clouds voor meerdere 
platforms en het beheer van Windows- en niet-Windows-technologieën.  

 
Ga naar de site http://www.microsoft.com/privatecloud/ voor meer informatie over ons aanbod op het 
gebied van private clouds. 

http://www.microsoft.com/privatecloud/
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