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Uitrol 5G en de datacenterbranche
De aanstaande uitrol van het 5G netwerk voor mobiele communicatie en de grotere
hoeveelheid gegevens die moet worden verwerkt, opgeslagen en verspreid hebben zeer
waarschijnlijk een grote impact op de datacenterbranche. Hoe kunnen exploitanten van
datacenters zich hierop voorbereiden?

Het 5G netwerk voor mobiele communicatie wordt binnenkort uitgerold en zal de mobiele ervaring
voor iedereen radicaal veranderen door het draadloze netwerk dat momenteel wordt aangeboden
te evenaren en te overtreffen.

5G combineert hogere uploadsnelheden en een hogere mobiele capaciteit met aanzienlijk lagere
latency. Data wordt nu in slechts één milliseconde geladen.

5G ondersteunt ook de uitbreiding van IoT-apparatuur en vergemakkelijkt het gebruik van
draadloze sensoren thuis, in fabrieken en in magazijnen. 5G stuurt industriële robots aan en maakt
communicatie tussen machines mogelijk om nog maar te zwijgen van autonome voertuigen, zelfs
als die nog toekomstmuziek zijn.

In het begin zal de dekking niet universeel zijn. De uitrol begint waarschijnlijk in de grote steden,
gevolgd door de landelijke gebieden. Exploitanten van datacenters moeten zich echter nog steeds
voorbereiden op een vloedgolf van gegevens die nu in de cloud worden verwerkt/opgeslagen.
Datacenters moeten ook de lage latency van 5G ondersteunen om de mogelijkheden van deze
flexibele service te maximaliseren en gebruikers direct toegang te bieden tot een constante stroom
van gegevens.

Een deel van deze druk kan worden verlicht door het decentraliseren van de IT-infrastructuur door
lokale edge-datacenters uit te breiden. Edge computing, dat in essentie computerressources op de
rand van een netwerk biedt, maakt het mogelijk om gegevens bij de bron te verwerken. Daarbij
wordt gebruikgemaakt van de lage latency terwijl de real-time toepassingen voor het systeem
worden ondersteund.
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Edge-datacenters blijven verbonden met de cloud en het is de cloud die vervolgens zorgt voor
minder tijdafhankelijke data-analyses. Rittal biedt een complete one-stop oplossing in de iNNOVO
Cloud en zijn eigen Edge Data Center; een combinatie die zich richt op alle ondernemingen,
ongeacht hun grootte.

Het is dan ook niet verrassend dat veel eigenaren van datacenters al hebben geanticipeerd op de
komst van 5G. Zij die dat niet hebben, moeten waarschijnlijk hun hardware vernieuwen of
upgraden om de lage latency en bandbreedte te bieden die nodig is voor zowel 5G als edge
computing in de cloud.

De algemene trend naar standaardisatie in dit verband is nuttig en helpt om de snelle
implementatietijd en schaalbaarheid te bieden die de markt nu van datacenters verwacht.

Meer informatie over Edge computing vindt u op https://expert.rittal.nl/thema/discover-the-edge/
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Rittal uit Herborn in Hessen, Duitsland, is wereldwijd een toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en kasttechniek,
stroomverdelingssystemen, systeemklimatisering, IT-infrastructuur en software & service. Systemen van Rittal worden over de hele wereld toegepast in
ruim 90 procent van alle branches.
Systeemaanbieder voor innovatieve IT-omgevingen – van edge tot hyperscale computing
Samen met partners levert het “Rittal Ecosystem IT” componenten, systemen en oplossingen voor alle eisen die een schaalbare en economische ITomgeving aan edge- en cloudscenario’s stelt. Het programma varieert van de datacenterlocatie via het losse rack en turn-key datacenter in een container
tot aan Datacenter as a Service (DCaaS). Private Cloud-platforms en Managed Services zijn afkomstig van iNNOVO Cloud. Bovendien biedt Rittal alles uit
één hand – van planning en implementatie tot aan exploitatie en optimalisatie van een IT-infrastructuur –voor de volledige levenscyclus van datacenters.
Met een oppervlak van 120.000 m2 en een mogelijke totale capaciteit van 200+ megawatt in het Lefdal Mine Datacenter heeft Rittal ook een unieke
datacenterlocatie die zich kenmerkt door een hoge efficiëntie, milieuvriendelijkheid en veiligheid. Het aan een Noorse fjord gelegen datacenter werkt
uitsluitend op hernieuwbare energie uit de omgeving.

Het in 1961 opgerichte Rittal is de grootste onderneming binnen de door de eigenaar geleide Friedhelm Loh Group. De Friedhelm Loh Group is met 18
productielocaties en 80 dochtermaatschappijen over de hele wereld succesvol. De ondernemingsgroep heeft ruim 11.500 medewerkers en behaalde in
2017 een omzet van 2,5 miljard euro.
Meer informatie vindt u op www.expert.rittal.nl en www.rittal.nl.
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