Gemeente Amersfoort
bouwt met VDI-Appliance
een virtuele desktopinfrastructuur
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
Wie wil dat niet? De it-infrastructuur van
een organisatie moet dit dan wel kunnen
ondersteunen. De Gemeente Amersfoort werkte
al sinds 2003 met een oplossing voor thuiswerken,
maar deze voldeed niet meer. Een Proof of
Concept met de VDI-Appliance van IOdis liet
zien dat het anders kan. Thuisgebruikers ervaren
geen verschil met hun desktop op kantoor.
Daarom breidt de gemeente de gevirtualiseerde
desktop-infrastructuur nu gefaseerd uit.
De VDI-Appliance vormt daarin het hart.

www.VDI-Appliance.com

Uitdaging
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
mogelijk maken op zowel vaste als
mobiele werkplekken.
Aanpak
Desktopvirtualisatie met behulp
van VMware en de VDI-Appliance
van IOdis met Fastbyte als
implementatiepartner.
Resultaat
Kern van de nieuwe virtuele
desktop-infrastructuur is
gerealiseerd, snelle performance,
op termijn zijn aanzienlijke
besparingen op hardware mogelijk.

Referentiecase

“Het beleid is hier:
alles virtueel, tenzij...”
Enthousiasme over performance
Thuiswerken is voor medewerkers van de gemeente al mogelijk
sinds 2003. Dit gebeurt met een op Citrix gebaseerde oplossing
die twee nadelen kent, aldus Vreeman. De performance laat
te wensen over en het aantal applicaties dat zo benaderbaar
is blijft beperkt. Vreeman ging daarom in 2010 samen met zijn
specialisten op zoek naar goede alternatieven, maar kon die
aanvankelijk niet vinden. “Er waren verschillende niche-spelers
op dit gebied, maar hun producten waren nog niet voldoende
volwassen.”
Tijdens het VMware Forum in 2011 woonden collega’s van
Vreeman een presentatie van it-dienstverlener Fastbyte
over de VDI-Appliance bij en vanaf dat moment kwam alles
in een stroomversnelling. In mei en juni vond een Proof of
Concept plaats met de VDI-Appliance in combinatie met
VMware. Deze proef leidde tot enthousiasme bij Vreeman en
zijn medewerkers. “Wij hebben vier vereisten geformuleerd
waaraan de nieuwe oplossing moet voldoen,” licht hij toe.
“Ten eerste veiligheid, ten tweede snelheid, ten derde goed
centraal beheer en ten vierde eenvoud in het gebruik. De VDIAppliance voldeed aan alle vier deze eisen. Bovendien biedt

hij niet alleen een oplossing voor thuiswerk, maar ook voor
mobiel werken. De virtuele desktop kan bijvoorbeeld ook op
een tablet draaien. Medewerkers van onze gemeente kunnen
zo op locatie met hun bedrijfsapplicaties werken, bijvoorbeeld
bij de milieuhandhaving of bij het toezicht op het onderhoud
van groenvoorzieningen.”
Snel opschalen
Na de geslaagde Proof of Concept begon in samenwerking
met Fastbyte een proces van gefaseerd opschalen. De eerste
stap was die van 20 naar 50 gebruikers. Deze stap werd in één
dag gezet. Daarna volgde een volgende stap die tegelijkertijd
een proef inhield: kan de appliance 250 gelijktijdige gebruikers
aan en dat verspreid over twee fysieke locaties? Ook deze
stap werd in één dag gezet. “De bandbreedte van het netwerk
was wel een aandachtspunt,” vertelt Vreeman, “maar onze
bandbreedte bleek gelukkig ruimschoots voldoende.”
Inmiddels zijn er drie VDI-Appliances in gebruik, waarvan
één in de uitwijklocatie. Valt één van beide appliances
in Amersfoort uit, dan wordt die overgenomen door
de uitwijklocatie. Net als in de oude situatie kunnen de
gebruikers met username en password naar hun e-mail,
agenda en andere standaard kantoortoepassingen. Voor de
toegang tot gemeentelijke applicaties geldt buiten kantoor een
extra beveiliging in de vorm van een RSA-token.

“Je moet geen hardware ter
beschikking stellen, maar
functionaliteit”
Besparingen als bij-effect
Het realiseren van besparingen was niet het primaire doel
van het project, maar wel een gunstig bij-effect, tekent
Vreeman aan. “Er is heel even overwogen om voor het
thuiswerk laptops ter beschikking te stellen, maar dat is niet
nodig want de mensen hebben hun eigen hardware. Je moet
geen hardware ter beschikking stellen, maar functionaliteit.
Dat je zo op hardware wel het nodige bespaart is een feit.
Maar de meeste besparing verwacht ik op termijn als we
de Windows 7-desktops moeten vervangen, die in onze
kantoren worden gebruikt. Dat kan dan met minder zware
systemen met bijvoorbeeld alleen een beeldscherm en een
netwerkaansluiting.”
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Amersfoort is een middelgrote gemeente met bijna 150.000
inwoners. De gemeente heeft ongeveer 850 medewerkers
in dienst. Leidraad voor de centrale IT-afdeling is vanzelf
sprekend “de business”. Dat is de kern van de visie van Wim
Vreeman, Hoofd ICT. “IT moet zoveel mogelijk toegevoegde
waarde leveren aan de medewerkers van de gemeente en aan
de inwoners van de stad,” zo onderstreept hij. “Virtualisatie
draagt bij aan dit doel. Daarom zijn we al in een vroeg stadium
begonnen met servervirtualisatie. Een onderzoek naar het
virtualisatiepotentieel binnen Amersfoort leverde destijds
een verhouding 1 fysieke versus 11 virtuele servers op. Daar
had ik toen mijn twijfels bij. Maar inmiddels stellen we bijna
450 virtuele servers beschikbaar op 9 fysieke machines. Dit
bevestigt dat die 1 op 11 nog niet zo vreemd was. Ons hele
beleid is inmiddels op virtualisatie gericht. Alle IT moet virtueel
worden, tenzij er krachtige argumenten zijn om dat niet te
doen. Toen er vanuit de organisatie de vraag kwam om mobiel
werken breder te ondersteunen was het voor ons duidelijk dat
virtualisatie daar iets in moest betekenen.”

