Discover the edge.

Iedereen praat over the Edge
De digitale
transformatie

Alles is met
elkaar verbonden

De digitalisering stelt mensen en bedrijven in staat om
dingen eenvoudiger te doen. Interacties, communicatie,
processen en bedrijfsmodellen veranderen. Hierdoor
ontstaan enorme hoeveelheden data die moeten worden
verzameld, geanalyseerd, opgeslagen en indien nodig
gedeeld. Vanwege de groeiende vraag naar geïntegreerde en intelligent gekoppelde oplossingen kiezen
bedrijven steeds vaker voor digitalisering.

Het Internet of Things (IoT) omvat alle apparaten die
via internet met elkaar zijn verbonden. Ze verzamelen
gegevens en wisselen deze uit met andere apparaten of
machines. Dat vereenvoudigt ons leven, maar vereist ook
meer controle en bewaking. Deze trend weerspiegelt zich
in een ongelooﬂijk dynamische IT-markt en zal toekomstige IT-strategieën beïnvloeden. Er zullen nieuwe eisen
worden gesteld aan industrieën, nationale economieën
en burgers. Eisen die voortkomen uit de continue ontwikkeling van technologieën die onze wereld intelligenter
en veiliger moeten maken.
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De hoeveelheid data groeit
consequent door
Studies voorspellen een explosieve toename van het datavolume in de komende tien jaar – sommigen gaan er zelfs
vanuit dat de hoeveelheid data zich elke twee jaar verdubbelt. Deze realtime-gegevens zijn nodig voor „learning
machines“, streaming, connected cars, autonoom rijden, communicatie, analyse en reasoning-systemen. Daarom
is zo min mogelijk latency en een directe verwerking van de gegevens onontbeerlijk. De vraag naar meer servers en
opslagmedia betekent een zwaardere belasting van netwerken, IT-infrastructuren en IT-oplossingen. Het beheren van
dergelijke enorme datavolumen vergt aanzienlijke investeringen.

De markt verwacht maximale
prestaties
Om vertragingen te voorkomen moet de verwerking van gegevens dichter bij de bron ervan liggen. Ruimtelijke nabijheid vormt de sleutel tot zo min mogelijk latency. Ook de beveiliging van gevoelige data en systemen is een belangrijk
thema: Zowel de digitale veiligheid van data als de fysieke toegang tot een computerruimte moeten te allen tijde zijn
gewaarborgd. Om gelijke tred te houden met het tempo van de markt en efficiënter te handelen, moeten bedrijven
schaalbare IT-systemen installeren. Een veilige, ononderbroken dataverbinding met een maximale bandbreedte vormt
de belangrijkste voorwaarde voor de beschikbaarheid van de gegevens.
Discover the edge
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Edge maakt de wereld slimmer
Edge Computing haalt computertoepassingen, data en services weg bij gecentraliseerde knooppunten en brengt deze
letterlijk naar de rand van het internet. Dit minimaliseert de latency omdat het pad naar de computerruimte of de cloud
vervalt. Bovendien zijn zeer snel realtime-analyses en lokale gegevensverwerkingen uit te voeren. Dit is niet alleen van
belang voor branches zoals de gezondheidszorg, de productieomgevingen, telecommunicatie en de ﬁnanciële wereld,
maar voor iedereen die te maken heeft met IoT-apparaten.
De mate waarin het IoT onze toekomst zal veranderen, hangt af van de ontwikkeling van snellere, veiligere en schaalbare netwerken. Netwerken die gebruikers en bedrijven betrouwbaar verbinden met een groot aantal systemen die ons
leven en werk coördineren. Edge Computing is van essentieel belang om de wereld slimmer te maken.
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Smart Healthcare
Het gezondheidssysteem is een intelligent netwerk van fabrikanten,
apotheken, ziekenhuizen, verzekeraars en zorgverleners. Patiëntengegevens moeten daarom beschikbaar en veilig deelbaar zijn.
Beeldgenererende onderzoeksmethoden alleen al zorgen voor enorme
hoeveelheden data die nauwkeurig moeten worden beheerd, verwerkt,
geanalyseerd en opgeslagen. Daarnaast moeten deze gegevens zeer
snel zijn te delen. Door een betere communicatie met alle betrokken
partijen bevorderen de gegevens ook een kosteneffectieve en efficiënte
patiëntenzorg.
De digitalisering en de constante beschikbaarheid van gegevens
dragen bij aan een verbetering van de zorgketen, waardoor de kosten
dalen, de omzet stijgt en de kwaliteit van de zorg verbetert. Een
Edge-computerruimte biedt daarvoor zeer nauwkeurige, vertrouwelijke
informatie met minimale latency en een zeer hoge mate van veiligheid
ter beschikking.

Patiëntengegevens
op een polsslag afstand
Smart Healthcare – met het Rittal Micro Data Center
(MDC) Level E en iNNOVO Managed Services
Deze oplossing van Rittal biedt niet alleen een veilige omgeving voor
IT-systemen maar ook bescherming tegen fysieke bedreigingen, zoals
bijv. inbraak of brand. Dit is vooral met betrekking tot gevoelige patiëntengegevens noodzakelijk. Een MDC kan daarvoor als stand-alone of
gekoppeld worden toegepast.
◾ Het koppelen van meerdere netwerklocaties in een private cloud
is mogelijk
◾ Maximale, gecertiﬁceerde IT- en dataveiligheid
◾ Betrouwbare ICT-bedrijfscontinuïteit en ICT-beschikbaarheid
door SLA-overeenkomsten
◾ Kostenoptimalisatie door pay-as-you-go-modellen en individuele
opbouwfasen
◾ Maximale IT- en dataveiligheid door separate overeenkomsten
voor het waarborgen van de AVG

Discover the edge
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Smart Mobility
De digitalisering leidt tot
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belang.

De linkerbaan naar de toekomst
Smart Mobility met Rittal SMDC –
Scalable Modular Data Center
Met de Rittal SMDC-oplossing en de bijbehorende verdeelde infrastructuursystemen is een minimale latency te
realiseren. De oplossing omvat een IT-rack, koeling, stroomverdeling en -waarborg, vroegtijdige brandherkenning
en -blussing en monitoring.
◾ Turn key-computerruimte voor Edge Computing
◾ Veilige bescherming volgens IP 20
◾ Vrij schaalbaar in 2, 4 of 6 racks met 5 kW vermogen
per rack
◾ Betrouwbare IT-componenten en -oplossingen
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De digitalisering verandert de productie en het industriële Internet of Things
(IIoT). Industrie 4.0 maakt de weg vrij voor digitale tweelingen, preventief
onderhoud en intelligente fabrieken met een volledig gekoppeld en ﬂexibel
systeem.

Smart
Industry

Sensoren in machines en hun componenten zijn met elkaar verbonden,
verwerken de gegevens realtime en communiceren met elkaar. Productieprocessen verlopen optimaler, omdat alle van de machines afkomstige
gegevens worden geanalyseerd. Om de productkwaliteit, traceerbaarheid
en beschikbaarheid te verbeteren moeten Edge-computerruimten de informatie beheren en realtime ter beschikking stellen.

Maximumsnelheid
in alle productiestraten
Smart Industry met SEDC – Secure Edge Data Center een
samenwerkingsverband van Rittal, HPE en ABB
Met de Rittal SEDC zijn Industrie 4.0-modellen robuust en turn key te implementeren. De IT-omgeving voor het Internet of Things is daarbij naar wens schaalbaar.
Bedrijven proﬁteren niet alleen van een minimale latency, maar ook van een verbinding met de cloud (Microsoft Azure).

◾ Complete computerruimte met OT- en IT-componenten
◾ Geringe installatiekosten dankzij de HPE-voorintegratie
◾ Veilige, realtime gegevensverwerking door zeer beschikbare IT-infrastructuur
◾ Hoge mate van voorconfectionering voor een snelle en betrouwbare
inbedrijfstelling op locatie

Rittal als partner van het HIENG Edge Data Center
Een samenwerkingsverband waar u van proﬁteert: Rittal presenteert samen met
Hitachi Information & Telecommunication Engineering (HIENG) het HIENG Edge
Data Center. De Edge-oplossing is perfect geschikt voor het registreren van productiegegevens, IoT-sensorgegevens en voor datamanagement van veel andere
informatie.
◾ Turn key Edge-computerruimte met systeempartner Hitachi
◾ Speciﬁeke IT-componenten voor speciale oplossingen en toepassingen
◾ Opties zoals klimatisering en beveiliging zijn conﬁgureerbaar

Discover the edge
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Smart Telco
Iedereen streamt alles. Er is altijd meer inhoud en niemand wil erop wachten. De vraag naar kwalitatief hoogwaardige en snelle data genereert
uitdagingen voor telecomaanbieders.
5G-netwerken vormen de nieuwe drijfveer voor de Telco-markt, omdat
deze netwerken naar verwachting snelheden van meerdere Gigabits per
seconde bieden. Deze stijging valt samen met het toenemende aantal
gekoppelde apparaten en systemen die met het Internet of Things (IoT)
communiceren. Het met hoge snelheid verwerken van grote hoeveelheden data vereist nieuwe antennes, nieuwe apparaten en nieuwe
toepassingen. Omdat de gegevens realtime moeten worden verwerkt,
is mobiele Edge Computing noodzakelijk.

Veel gespreksstof voor de toekomst
Smart Telco – met Rittal OCP Edge Data Center
Rittal biedt een Open-Compute-gebaseerde Edge-computerruimte
in een container die bestaat uit een rack, voeding en koeling op de
OT-layer. Daarnaast bevat de Rittal-oplossing alle IT-componenten die
voor de implementatie van individuele wensen van klanten nodig zijn.
◾ OCP Modular System (rack, systeemtoebehoren, stroomverdeling

en -waarborg, koeling en monitoring)
◾ Schaalbare oplossing gebaseerd op het OCP-systeem
◾ Voorgeïntegreerde IT-componenten (in samenwerking met partners)
◾ Nieuwe generatie koeling (LCP CW) met hogere koelvermogens,
ook bij water-glycol-mengsel
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Smart Government
Technische en economische innovaties

Edge-computerruimten versnellen de

leiden tot een progressievere, duurzamere

gegevensverwerking en leveren de

en efficiëntere samenleving. Intelligente,

informatie veel sneller. Dit is voor over-

gekoppelde IT- en communicatietechnolo-

heidsdiensten als politie en brandweer

gieën kunnen overheidsinstellingen helpen

van essentieel belang om een naadloze

hun taken efficiënter uit te voeren.

veiligheid te waarborgen. Ook stadhuizen
en andere overheidsinstanties proﬁteren

Controle van de luchtkwaliteit en video-

van een vereenvoudiging van processen

bewaking zijn slechts twee van het

zoals verkiezingen, bouwprojecten of het

grote aantal mogelijke toepassingen in

koppelen van overheden.

gemeenten.

Meer efficiëntie
in openbare ruimten
Smart Government – met een RiMatrix Edge Data Center in HVR
(hoge beschikbaarheidsruimte) met iNNOVO Managed Services
In samenwerking met iNNOVO biedt Rittal een Edge-oplossing die afhankelijk van de
gewenste toepassing schaalbaar is en data nagenoeg realtime ter beschikking stelt:
het RiMatrix Edge Data Center in HVR.

◾ Innovatieve, energie-efficiënte Edgecomputerruimte
◾ Uiterst veilige ruimte in een bestaand gebouw,

zonder constructieve maatregelen
◾ Beveiligde authentiﬁcatie van met de cloud

verbonden IoT-eindpunten en sensoren
◾ Dataveiligheid in de cloud en in netwerken voor

Edge-applicaties
◾ Uiterst schaalbaar IaaS-platform (Infrastructure as

a Service) via OpenStack, dat volledig geautomatiseerd met de betreffende applicaties communiceert

Discover the edge
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Smart Retail
Online shopping is booming. Het is snel,

Edge Computing zorgt voor een hogere
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beschikbaarheid van producten bij de
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Edge-computerruimten maken een ge-

puting de benodigde gegevens continu
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ter beschikking stelt, is een betere

gevens mogelijk in (web)winkels. Zijn

controle van het klantgedrag mogelijk.

de dealers geograﬁsch verdeeld, dan

Omdat de systemen met alle ﬁlialen

verbindt een toepassing de Edge-com-

van de dealers in verbinding staan,

puterruimte intelligent aan de hand van

moeten de oplossingen in hoge mate

een 3-Layer-model met regionale maga-

zijn gestandaardiseerd.

zijnen en de decentrale computerruimte.

Een customer journey
die veilig naar het doel leidt
Smart Retail – met Rittal Edge Data Center
Rittal ondersteunt bedrijven bij de opbouw van een hiërarchisch vertakte
computerruimte-architectuur die zich vanaf de Edge-computerruimte op
het POS (Point of Sale) via de Spine-computerruimte in het magazijn tot
aan de Core-computerruimte op het hoofdkantoor uitstrekt. De iNNOVO
managed services zijn op de individuele bedrijfsbehoeften af te stemmen
en via intelligente cloud-services landelijk, regionaal of zelfs klantspeciﬁek
te gebruiken.
◾ Analyse van het klantgedrag
◾ Op de behoefte afgestemde inkoop
◾ Doelgerichte marketing
◾ Geïndividualiseerde advertenties en speciale aanbiedingen
◾ Klantspeciﬁeke inkooplijsten en zoekfuncties
◾ Regeling van de goederenstroom en bevoorrading
◾ Elektronische betaling – ook via smartphone
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Smart Finance
Het moderne bankieren betekent:

sen in de ﬁnanciële wereld snel

keren te hoeven invoeren. Een

altijd en overal. Het moet hiervoor

en veilig toe te passen.

Edge Datacenter garandeert dat

niet alleen innovatief en veilig zijn,

alle benodigde gegevens zonder

maar ook aan de verwachtingen

Dankzij Omnichannel-functies

vertraging zijn te testen en ter

van de technisch ervaren klant

kunnen klanten via diverse wegen

beschikking zijn te stellen.

voldoen. Met Edge Computing

met hun bank communiceren –

zijn transactie- en afrekenproces-

zonder hun gegevens meerdere

Investeren met visie –
maar zonder risico
Smart Finance met EBaaS – Ethereum Blockchain as a Service
iNNOVO Cloud, Frankfurt School of Finance en ChainLabs hebben een nieuw
Blockchain-as-a-Service-platform ontwikkeld. Dit platform wordt door iNNOVO
Cloud samen met Blockchain software-integrators als partners gehost en geëxploiteerd.
Het EBaaS-aanbod omvat een complete turn key managed service-oplossing met
geïntegreerde Smart Contract-functionaliteit. Hiermee zijn nieuwe bedrijfsmodellen voor ﬁnanciële diensten met Blockchain en Smart Contracts betrouwbaar te
realiseren.
◾ Geautomatiseerde transactie- en
afrekenprocessen
◾ Implementatie van nauwkeurige Smart
Contract-processen
◾ Hoge veiligheidsstandaards voor
gevoelige gegevens door gedecentraliseerde en audit-proof Edge-computerruimteinfrastructuur
◾ Uiterst schaalbaar turn key platform en
service uit één hand
◾ Hoge transparantie en traceerbaarheid

Discover the edge
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Slimme oplossingen
voor slimme bedrijfsmodellen

Rittal Edge-oplossingen
Industrie 4.0, geautomatiseerde betalingsprocessen, Mobile Streaming of autonoom rijden vereisen zeer korte responstijden, maximale veiligheid en een ononderbroken beschikbaarheid. Rittal Edge-oplossingen bieden dat. Ze kunnen grote hoeveelheden data betrouwbaar en nauwkeurig realtime opslaan, verwerken en verdelen – altijd daar waar
dit nodig is. Door de uitgebreide planning, ﬂexibele engineering en betrouwbare inbedrijfstelling zorgen wij wereldwijd
voor een snelle en op de behoeften afgestemde implementatie van uw Edge-oplossing.

Flexibel en schaalbaar
Het modulaire Rittal-systeem biedt u individueel schaalbare combinaties van OT- en IT-componenten zoals IT-racks,
koeling, stroomverdeling, monitoring en veiligheid. In samenwerking met onze partners bieden wij ook server-, switchen opslagsystemen. Van een krachtige Edge-computerruimte met softwareoplossingen tot een Edge-computerruimte
in een container met managed services van betrouwbare partners: de concepten van Rittal en iNNOVO zijn ﬂexibel
en zeer gestandaardiseerd. Zo is voor iedere klant, in elke branche de beste individuele oplossing te realiseren.
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Van planning
tot exploitatie

Sterke
partnerschappen

Een computerruimte is een continu evoluerend organisme dat voortdurend in beweging is. Om te zorgen dat
het gelijke tred kan houden met de wisselende wensen
van bedrijven moet het ﬂexibel zijn. Met Rittal Lifecycle IT,
ons omvangrijke assortiment aan oplossingen, ondersteunen wij u tijdens alle vier de fasen van de levenscyclus van uw computerruimte: van planning en implementatie tot aan de exploitatie en optimalisatie van een
locatie-overkoepelende IT-infrastructuur.

Strategische samenwerkingsverbanden met gerenommeerde internationale partners helpen ons om resources
te bundelen en gebruik te maken van synergetische
effecten bij het uitwisselen van knowhow. Het Secure
Edge Data Center (SEDC) beschikt bijvoorbeeld over een
redundante en betrouwbare voeding van ABB en een
cloudverbinding van HPE. Het samenwerkingsverband
met IBM genereert synergieën door de opbouw van een
gemeenschappelijke marktaanwezigheid en het gebruik
van complementaire klantbestanden. Een nauwe samenwerking met handelspartners zoals resellers of systeemintegrators vereenvoudigt het kostenefficiënt ter beschikking stellen van complete, turn key computerruimten.

Rittal Lifecycle IT
Optimalisatie
De efficiëntie, kosten en duurzaamheid van de geïnstalleerde oplossing
worden geanalyseerd om conclusies
te trekken met betrekking tot de

er

te

a
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Exploitatie
De computerruimte kan
door de klant of via onze
partners als managed service worden geëxploiteerd.

ize
tim

ign
es

de computerruimte.

Op

optimalisatiemogelijkheden van

Design
Na de ontwikkeling van het concept
worden de toe te passen oplossingsmodulen geselecteerd en worden de
investering (CAPEX) en de
bedrijfskosten (OPEX) berekend.

Bu

il d

Implementatie
De fysieke infrastructuur (stroom,
koeling, monitoring, veiligheid)
wordt opgezet.
IT-componenten (servers, opslag,
switches) zijn optioneel via Rittal
en onze partners te integreren.
Daarna vindt de inbedrijfstelling en
de oplevering.
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Lefdal Mine Datacenter
Het Lefdal Mine Datacenter (LMD) aan de westkust van

Het Lefdal Mine Datacenter is een unieke faciliteit die

Noorwegen is de nieuwe norm. Het 5 etages diepe

uitstekende rendementen biedt: bedrijven hebben in

tunnelsysteem heeft een oppervlakte van 120.000 m² en

toenemende mate toegang tot zeer ﬂexibele, veilige en

biedt een totale capaciteit van 200 MW. Het LMD werkt

efficiënte IT-resources nodig. De gestandaardiseerde

uitsluitend met hernieuwbare energie en wordt gekoeld

Rittal Data Center Containers voldoen aan deze eisen.

met water uit de nabijgelegen fjord. Vergeleken met de

De implementatie van ﬂexibele, schaalbare IT-infrastruc-

locatie van een cloudcomputerruimte, bijvoorbeeld in

turen is binnen slechts zes weken mogelijk.

Duitsland, realiseert het LMD een kostenbesparing tot
wel 40 %. Bovendien is de installatie uiterst veilig: de
steenformaties bieden een natuurlijke bescherming tegen
elektromagnetische straling en de ruimte heeft slechts
twee toegangspunten.

5
100

ondergrondse etages

procent
hernieuwbare energie

93 m

75
120.000
14

kamers met soms
wel drie verdiepingen

vierkante meter oppervlakte

VERHOUDING
Wat in de diepte is verborgen zou aan de
oppervlakte een enorme hoeveelheid ruimte
in beslag nemen en hoge bouwkosten met
zich meebrengen.
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Cloudtechnologieën voor Smart X
Rittal en iNNOVO Cloud bieden ﬂexibele infrastructuur- en cloudoplossingen aan als „IT as a Service”-modellen.
U ontvangt een gestandaardiseerde en virtuele Private Cloud-computerruimte die geschikt is voor uiterst schaalbare
en veeleisende toepassingen, zoals High Performance Computing of Big Data-toepassingen.
In samenwerking met iNNOVO worden ook IT-componenten (servers, opslag, netwerk etc.) geïntegreerd die als
platform voor de services (XaaS) dienen. De modulaire computerruimten kunnen compact en op elke locatie worden
geïnstalleerd.
Bovendien biedt iNNOVO zijn cloudplatforms en managed services ook aan vanuit twee regionale computerruimten in
Frankfurt. Klanten die aan hoge eisen met betrekking tot gegevensbeveiliging en aan strenge compliance-voorschriften
moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, ﬁnanciële instituten of bedrijven in de gezondheidszorg, proﬁteren hiervan.

Discover the edge
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◾
◾
◾
◾
◾

Kastsystemen
Stroomverdeling
Klimatisering
IT-infrastructuur
Software & Service

Ontdek de oplossingen van Rittal voor elke IT-behoefte
op onze IT-website:

Onze wereldwijde contactgegevens
vindt u op

www.rittal.com/contact

XWW00161NL1806

www.rittal.com/it-solutions

