Odborná konferencia
„Dátové centrá –
ako ich pripravovať,
realizovať a prevádzkovať.
Alebo ako si ich prenajať“

Logo partnera

Prečo si dátové centrum prenajať?
Oto Malý, Slovak Telekom, a.s.

Logo partnera

Agenda
• Strategický pohľad na outsourcing dátového centra
• Optimalizácia obchodnej hodnoty dátového centra
• Ako sa vyhnúť nákladom z predimenzovania infraštruktúry
DC
• Ako sa zmení život IT manažéra po outsourcingu DC
• Úloha kolokačného poskytovateľa
• Prečo sú PUE a GREEN kľúčové slová pre kolokačného
poskytovateľa
• Produkty s pridanou hodnotou
• Case study – porovnanie umiestnenia v serverovni a DC
• Predpokladaný vývoj požiadaviek na DC služby
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DC Functions - Statement of Work
Data centre services are defined as the provision of support and maintenance
for all information technologies and all ICT services that are produced
through these technologies and provided to the user. The main content
and deliverables of data centre services pursuant to the Statement of
Work are as follows:
• IT operations performance
• Technical support
• Technological administration of the building (facility management)
• Management of computing and data storage resources
• Outputs production control
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Zdroj: Gartner

What can be outsourced?
First challenge
Housing versus Hosting
Second challenge
IT versus provider responsibility split
In order to achieve consistent division of responsibilities between DC service
provider and IT, in order to define clear liabilities for ICT service within IT
(based on ITIL) we need to define what functions, competencies, and
responsibilities shall IT have in respect of ICT services that are provided to
customers.
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Zdroj: Gartner

Retained functions – owned by IT
Retained IT functions for majority of DC service provisioning
• Relationship management
towards the provider of external
IT services
• Demand management
• Contract management
• IT business strategy
• IT risk management
• IT planning
• Knowledge management
• Change management
• Solution management
• IT architecture and design
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Zdroj: Gartner

• IT infrastructure and asset
management
• Security management
• IT standards
• Sourcing strategy
• Value assurance
• Return on IT and financial
management
• HW and SW ownership

Benefity outsourcingu vnímané IT manažérmi
Výsledky IDC survey zákazníkov

Lepšia
Resiliencia

Škálovateľnosť a
Flexibilita

Lepšia Bezpečnosť

Vyššia nákladová
Efektívnosť

Samozrejmé očakávanie klienta je, že sa nezmení kvalita služieb
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Zdroj IDC

Hlavné výzvy v oblasti DC
Efektívne manažovanie kapacít DC zostáva TOP témou pre vlastníkov a užívateľov DC
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Zdroj: IDC 2008

IT manažér má viacero možností ako
realizovať DC
Postaviť vo vlastnej budove, prenajať priestor, kolokovať alebo plne outsourcovať

Data Center outsourcing vs. insourcing
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Zdroj: Gartner

Zmena modelu kritérií obchodnej hodnoty DC
Plánovanie kapacity DC pre „najhorší prípad“ vedie k nevyužívaniu kapacít

Kritériá v minulosti

Aktuálne kritériá

• Dostupnosť –
prevádzkyschopnosť umožňuje
pokračovať v získavaní
výnosov
• Priame náklady – investícia
potrebná na vybudovanie DC.
Náklady na spotrebu energie
vnímané ako nutné zlo.

• Pružnosť – schopnosť
reagovať na zmeny
požiadaviek vyvolané trhom
• Celkové náklady vlastníctva –
platím za to, čo využívam

Dostupnosť
Hodnota = -----------------------Priame náklady
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Zdroj APC

Dostupnosť x Pružnosť
Hodnota = --------------------------------------Celkové náklady vlastníctva

TCO DC
Celkové náklady sú ovplyvnené veľkosťou a využitím DC

• Vysoká počiatočná CAPEX investícia je úmerná veľkosti a kapacite DC
• Energia závisí od inštalovanej kapacity a PUE
• Fixné prevádzkové náklady sú iba málo závislé od veľkosti DC
• Pri malých DC môžu byť fixné prevádzkové náklady porovnateľné s
nákladmi na energiu
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Zdroj: Slovak Telekom

Koľko ušetrím investícií ak mám vlastnú budovu ?
Menej ako pätinu investičných nákladov, ale musím počítať s bezpečnostnými nedostatkami budovy

• 19% sú náklady novej „state of the art“ budovy postavenej podľa TIA-942
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Zdroj: Slovak Telekom

Plánovacie výzvy IT manažéra
DC musi byť plánované tak, aby vyhovovalo neznámym potrebám

Predimenzované DC

Poddimenzované DC

• Je tendencia predimenzovať
kapacitu DC, pretože náklady
vzniknuté z poddimenzovania sú
veľmi vysoké, aj ťažko riešiteľné
• Počiatočná očakávaná záťaž je
obvykle 30% konečnej očakávanej
• Počiatočná záťaž predstavuje
obvykle 30% počiatočnej
očakávanej
• Konečná inštalácia využíva
priemerne 30% inštalovanej DC
kapacity

• Ide obvykle o kompromis, ku
ktorému je IT manažér dotlačený
z dôvodu úspory financií
• Interný zákazník nevie spoľahlivo
predikovať dopyt po IT službách,
preto chýbajú overiteľné vstupy
do „business case“ DC
• Nízka energetická efektívnosť DC
(PUE) spotrebováva kapacity
infraštruktúry DC
• Chyba vo výpočte energ.bilancie

Pri outsourcingu riziká z dimenzovania nesie poskytovateľ DC
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Zdroj APC

Dopad dimenzovania na investičné náklady
Vzťah nákladov a kapacity novo postaveného DC je prakticky lineárny

Zvyšovať maximálnu projektovanú
kapacitu DC je náročné a nákladné

• Náklad na m2 DC na
Slovensku sa pohybuje
medzi 10-15 tis €
• Náklad na kW v TIER III sa na
Slovensku pohybuje medzi
7-10 tis €
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Zdroj :APC

Dopad dimenzovania na prevádzkové náklady
Zvyšovaním kapacity DC sa prevádzkové náklady nezvyšujú lineárne

• Náklady na údržbu nie sú lineárnou funkciou veľkosti DC ako pri
investíciách
• Personálne náklady na zabezpečenie 24H prevádzky sú pomerne fixné
• Pri nízko využitých DC, náklady na energiu nemusia byť najväčšou
nákladovou položkou
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Zdroj: Slovak Telekom

Čo mi prinesie outsourcing a na čo mám ako
zákazník klásť dôraz
Zjednoduší sa mi správa DC
•
•
•

•
•

•
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Jedna zmluva o poskytovaní služby
Nízke zriaďovacie náklady
Predchádzanie nákladov plynúcich
z predimenzovania infraštruktúry
DC
Nižšie nároky na počet a odbornosť
zamestnancov
Dosiahnutie vyšších prevádzkových
štandardov pri porovnateľných
nákladoch
Jednoduchšie plánovanie nákladov
(OPEX)

Dobre nastavená servisná zmluva
je kľúčom k spokojnosti
•

Dôležitý je systém plánovania
rozvoja infraštruktúry zákazníka

•

Zákazník je motivovaný viac
plánovať nakoľko vzťah je
formalizovaný

•

Zodpovednosť poskytovateľa za
uložený majetok

•

24H vstup bez väčších obmedzení

•

Zdieľaný alebo privátny priestor,
prípadne privátny rack v zdieľanom
priestore

•

Nastavenie spolupráce pri
incidentoch

•

Stabilita kolokačného partnera

Úloha kolokačného partnera
Alebo čo musí spĺňať poskytovateľ pre zákazníkove DC ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Poskytovať služby pre rôzne typy klientov
Univerzálnosť a flexibilita poskytovaných priestorov
Byť pripravený na racky s vysokou hustotou výkonov
Zohľadnenie rôznych štandardov a požiadaviek klientov v spoločnom DC
Zabezpečiť vysoký štandard fyzickej bezpečnosti
Vytvoriť dôveryhodného, spoľahlivého a stabilného partnera
Byť „carrier neutral“
Poskytovať SLA
Byť flexibiliný pri uzatváraní zmlúv
Poskytovať samoobslužné portály
Ponúknuť podporné služby
Byť pripravený poskytovať aj ďalšie nadstavbové ICT služby typu
„Managed services“

Lessons learned – „Win-Win“ zmluva
Vybalansovanie zmluvných podmienok kapacita vs. platba je vždy kompromisom

• Zákazník platí za prenájom celej plochy,
ale nie kapacity infraštruktúry
• Poskytovateľ je zmluvne zaviazaný
poskytnúť cieľovú kapacitu
• Ak nie je dobre nastavená zmluva, môže
nastať že zákazník blokuje kapacity
poskytovateľa, alebo poskytovateľ
neumožňuje flexibilný rozvoj zákazníka
• Prirodzeným cieľom poskytovateľa je
maximalizovať profit z investície do
budovy ale aj do podpornej infraštruktúry
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Zdroj: Slovak Telekom

Aký bezpečnostný štandard budovy by mal
zákazník dostať od poskytovateľa?
Data Center layout je klúčovým faktorom Fyzickej bezpečnosti

Pri výbere poskytovateľa DC, by mal
IT manažér dbať na
dôsledné zónovanie a
kompartmentalizáciu DC
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Zdroj BITKOM

Výhody „GREEN“ DC
Harmonizovaný „thermal management“ proces zaisťuje celkovú spoľahlivosť
Poskytovateľ ušetrí prev.náklady

• Náklady je možné ušetriť dobrým
nastavením klimatických
parametrov (teplota, vlhkosť)

Užívateľovi nehrozí prehriatie zariadení

• Dobre navrhnuté a rozložené racky sú
benefitom pre užívateľa aj poskytovateľa
• Rackové riešenia je vhodné konzultovať s
poskytovateľom DC
• Individuálne pristupovať k „High density“
stojanom
• Hot Spoty musia dostať dostatok
chladiaceho vzduchu pri poruche
akéhokoľvek redundantného
komponentu DC infraštruktúry
• Tepelné mosty a slučky v prúdení
chladiaceho vzduchu sa prejavia v
medzných tepelných situáciách

Je možné v budúcnosti očakávať reguláciu v oblasti energetickej efektívnosti DC
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Zdroj: Green Grid

Case study – vlastná serverovňa
3 racky / 30 serverov / 10kW typický a 8kW skutočný príkon / 10Mbps Internet
Položka

CAPEX

OPEX jednorazový

OPEX mesačný

Poznámka

Priestor

-

-

300€

V prípade prenajatých priestorov kde serverovňa je v 20m²
miestnosti s nákladom 15€ za 1m²

Rack

6000€

-

-

2000€ per rack

Kabeláž

1000€

-

-

UPS

6400€

-

27€

10kVA / 8kW s dobou zálohovania 6 minút /odkaz na web/

Klimatizácia

2500€

-

10€

7,1kW chladiaci výkon /odkaz na web/

Hasenie

300€

1€

Povinná revízia hasiaceho prístroja 1x ročne. Doba činnosti
prístroja cca 9 sekúnd.

Energia

-

-

1498€

Pomer spotreby IT zariadení a podpornej technológie je 1,9

Konektivita

-

1326€

700€

BCN 10Mbit/s

Náklady na odstávky

N/A

N/A

N/A

Náklady zákazníka spojené s výpadkami a odstávkami IT
zariadení

TOTAL

16 200€

1 326€

2 536€

CELKOVÉ NÁKLADY ZA OBDOBIE:
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
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Zdroj: Slovak Telekom

47 962 €
78 397 €
108 833 €
139 268 €

Case study – prenájom DC
3 racky / 30 serverov / 10kW typický a 8kW skutočný príkon / 10Mbps Internet
Položka

CAPEX

OPEX jednorazový

OPEX mesačný

Priestor

-

-

1920€

Rack

0€

-

-

Kabeláž

-

1000€

-

UPS

0€

-

0€

V cene služby.

Klimatizácia

0€

-

0€

V cene služby.

Hasenie

0€

-

0€

V cene služby.

Energia

-

-

830€

Lacnejšia cena energie z dôvodu veľkokapacitného odberného
miesta.

Konektivita

-

0€

25€

Zdieľané pripojenie do internetu 100Mbit/s zdieľané max.
medzi 5 zákazníkmi.

Náklady na odstávky

N/A

N/A

N/A

Dostupnosť služby je 99,98%

TOTAL

0€

1 000€

2 775€

CELKOVÉ NÁKLADY ZA OBDOBIE:
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
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Zdroj: Slovak Telekom

34 300 €
67 600 €
100 900 €
134 200 €

Poznámka

V cene služby.

Služby s pridanou hodnotou
Čo všetko si môžem prenajať ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plánovanie a design riešenia pre DC housing/Housting
Inštaláciu zariadenia a základné nastavenie
Asistenciu na mieste
Konzolový prístup
Reštart zariadenia na mieste
Backupové a storage kapacity
Prenájom HW
Služby LAN (Load balancing, Firewall, ...)
Business continuity a disaster recovery služby
Správa aplikácií
Dátové Storage služby
Archivačné služby v zmysle zákonnej regulácie
Software as a service
Cloud computing kapacity

Predpokladaný vývoj DC služieb
Kolokácia, Housing, Hosting, Cloud alebo akokoľvek to nazveme

• V nasledujúcich 5 rokoch sa očakáva 650% nárast dát, z čoho 80% bude
neštruktúrovaných
• Cena energie pre napájanie x86 serverov sa za 3 roky vyrovná nákupnej
cene zariadenia
• Súčasné využitie stojanov je 60% (26 serverov) na stojan, očakáva sa
nárast výkonov na stojan
• Počet serverových inštancií a virtuálnych strojov na stojan sa
zdvojnásobuje každých 18mesiacov
• 95% spoločností v Európe, ktoré prevádzkujú In-house DC uvažuje o
akcelerovaní migrácie do outsourcingu
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Zdroj: Gartner

Hybridná Hosting Architektúra Dátového Centra
Väčšina firiem príde k záveru, že jeden model nie je postačujúci
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Zdroj: Gartner

Investičné plány firiem do dátových centier
IT manažéri sú pod tlakom ako „urobiť viac za menej“
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Zdroj: Gartner , U.S. Data Center Conference 2009
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