Case study

BASEFARM BIEDT MET CLOUD
CONNECT VAN INTERXION EEN
OPTIMALE HYBRIDE CLOUD
OPLOSSING AAN HAAR KLANTEN
De uitdaging
Managed Service Provider (MSP)
Basefarm wil vooruitlopen op
toekomstige wensen van haar klanten.
Het is daarom belangrijk om eventuele
uitdagingen bij klanten te onderzoeken,
de markt te bestuderen en nieuwe
technologieën te ontdekken; een
taak die is belegd bij Sverre Støkken,
network lead architect bij Basefarm.
‘Het is mijn taak om vooruit te lopen
op klanten, zodat we een oplossing
kunnen bieden op het moment dat de
klant het nodig heeft.’

Wat Interxion levert
■■

■■

■■
■■

Datacenter campuses in
Amsterdam, Brussel, Dublin,
Düsseldorf, Frankfurt,
Kopenhagen, London, Madrid,
Marseille, Parijs, Stockholm,
Wenen en Zurich
Een netwerk neutrale colocatie
omgeving
99.999% uptime
5 lagen fysieke beveiliging en 24uur dedicated support

De public cloud biedt flexibiliteit en schaalbaarheid met één
klik op de knop, maar veel bedrijven willen of kunnen niet hun
volledige IT-infrastructuur onderbrengen in de cloud. Zij zoeken
daarom naar een hybride oplossing, waarin ze voor een deel
van hun data of applicaties gebruik maken van clouddiensten
zoals Microsoft Azure en AWS van Amazon. Managed Service
Provider (MSP) Basefarm biedt nu haar klanten een optimale
hybride oplossing, dankzij de dienst Cloud Connect van
Interxion. Sverre Støkken, network lead architect bij Basefarm,
vertelt waarom hij voor Cloud Connect heeft gekozen.

Behoefte aan hybride oplossingen
Støkken zag in de afgelopen jaren een groei in hybride cloudomgevingen. Naast de
private cloudomgevingen die Basefarm voor haar klanten beheert, wordt er ook steeds
meer gebruik gemaakt van de diensten van cloudleveranciers zoals Azure en AWS.
Hoewel iedereen met een creditcard aan de slag kan met deze public clouddiensten,
laat de verbinding via het internet soms te wensen over, vertelt Støkken: "Zeker onze
klanten in Scandinavië zijn geografisch ver weg, dus een verbinding via het internet
kan onveilig en duur zijn."
Ook voldoet een dergelijke verbinding met de public cloudomgevingen niet altijd
vanwege de latency, ofwel de vertraging van de verbinding die ontstaat over grote
afstanden. Daarom was Støkken blij verrast met de dienst Cloud Connect van
Interxion. De twee dienstverleners werken al ruim tien jaar succesvol samen. De dienst
werd precies op het goede moment in de markt gezet om klanten met strikte latencyeisen te kunnen voorzien in een goede en kostenefficiënte verbinding met de public
cloudomgevingen.

Over Basefarm
Basefarm is een Europese Managed
Service Provider. Wij creëren
marktleiders door de belangrijkste
competenties voor digitale
transformatie - big data, cloud
computing en informatiebeveiliging te integreren in één dienstenaanbod.
Ons leveringsmodel omvat alles van
"idee tot kabel"; wij bieden strategisch
advies, implementatieprojecten en
infrastructuuroperaties onder één
beheer en op elke cloud.
www.basefarm.com/nl/

Over Interxion
Interxion (NYSE: INXN), een
toonaangevende Europese leverancier
op het gebied van cloud- en carrierneutrale colocatie datacenterdiensten,
bedient een breed scala aan klanten
vanuit 50 datacenters in 11 Europese
landen. De uniform ontworpen en
energie-efficiënte datacenters van
Interxion bieden klanten uitgebreide
zekerheden en beschikbaarheid voor
hun bedrijfskritische applicaties. Meer
dan 700 connectiviteitsproviders,
21 Europese internet exchanges
en toonaangevende cloud- en
digital-mediaplatforms bieden hun
netwerkverbindingen aan in de
Interxion datacenters. Interxion
heeft hierdoor ware cloud-,
content, financiële en connectiviteit
hubs gecreëerd, die de groei van
communities of interest stimuleren.
Meer informatie kunt u vinden op
www.interxion.nl

Directe en veilige verbinding met onder andere
AWS en Azure
Azadeh Baghery, accountmanager bij Interxion, vertelt: "We bieden Cloud Connect
sinds 2015 aan vanuit onze datacenters in Europa. Het is een dienst die een directe en
veilige verbinding biedt naar de grote cloudproviders, zoals Amazon en Microsoft. Een
connectie via het internet is vaak minder veilig en biedt geen service level agreements
(SLA’s) op beschikbaarheid en prestatie. Dus qua veiligheid en performance biedt Cloud
Connect een betere verbinding met de grote cloud providers."
De connectie tussen Basefarm en Interxion komt samen in Nederland, vertelt Støkken:
"Toen ik op zoek ging naar een manier om ons netwerk te verbinden met de grote
cloudproviders, heb ik ook gekeken naar de geografische ligging van het datacenter van
de partner. Interxion heeft een gunstige positie in Europa en ten opzichte van de grote
cloudproviders en ons. Daarom was het voor ons eenvoudig om Cloud Connect in ons
dienstenaanbod op te nemen."

Optimale hybride oplossing
Baghery vult aan: "Veel bedrijven willen of kunnen niet alles onderbrengen in de public
cloud, vanwege privacy, kosten of omdat sommige legacy applicaties niet overgezet
kunnen worden. Daarom hebben ze behoefte aan een hybride omgeving. Via Cloud
Connect kan Basefarm een optimale hybride oplossing bieden aan haar klanten
zonder de nadelen van het publieke internet. Bijkomend voordeel is de korte afstand
tussen Interxion en cloudproviders, waardoor we latency tot het minimum beperken."
"Cloud Connect is sinds mei 2018 onderdeel van ons portfolio en de eerste klanten
zijn sinds deze zomer live. Tot nu toe zijn we erg tevreden over de geboden SLA’s, de
prestaties en stabiliteit. Het is eigenlijk precies zoals het omschreven wordt: flexibel en
eenvoudig om te implementeren’, aldus Støkken."

Wij zijn erg tevreden over de geboden SLA’s, de prestaties
en stabiliteit van Cloud Connect. Het is eigenlijk precies
zoals het omschreven wordt: flexibel en eenvoudig om
te implementeren"
Sverre Støkken,
Netwerk Lead Architect - Basefarm.
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