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Indrukwekkend

Drie dagen naar Kopenhagen voor het

Nutanix .Next 2019 event, waar het woord
indrukwekkend een hele aardige

samenvatting is van de ervaring.
Te beginnen met een indrukwekkende hoeveelheid problemen
om überhaupt in Kopenhagen te komen. Een geannuleerde
vlucht, een mislukte omboeking en nog eens anderhalf uur

vertraging op de vervangende vlucht was het uiteindelijk een

vlucht van net iets langer dan een uur. Een vlucht die ik op bijna
indrukwekkende wijze miste doordat ik bij de gate lekker zat te
werken. Helemaal in de zone, zo erg dat ik mijn naam niet heb

horen omroepen en vervolgens tegen een Gate Closed aankeek
en terecht werd weggestuurd. Gelukkig ving een langslopende
piloot dit op en liet hij mij alsnog aan boord, wetende dat de

vlucht zijn slot had gemist. Missie onderzoeken, verbreden en
verdiepen van onze Nutanix kennis kan gelukkig doorgang
vinden.
Helaas door deze vluchten te laat gearriveerd om nog iets van
de eerste dag mee te krijgen. Gelukkig nog wel op tijd voor de
eetafspraak met andere Nutanix klanten, partners en
werknemers. Naast gezellig zeker ook inspirerend.

Indrukwekkend is ook zeker de hoeveelheid foto’s die we
genomen hebben, twee-honderd-en-twee-en-zestig om

precies te zijn. Niet allemaal even scherp, een indrukwekkend
aantal onscherp zelfs. Sommige daarvan willen we u

desondanks niet onthouden. We gaan ze in ieder geval niet

allemaal in dit verslag behandelen maar het leek ons leuk om in
plaats van een grote hoeveelheid tekst eens een visueel

sfeerverslag te maken. Foto’s met een beschrijving, veel lees
plezier!

Dag 1
Helaas, wat een tegenvaller, na
een geannuleerde vlucht, een
mislukte omboeking ook nog
een vetraging op de

vervangende vlucht.

Eindelijk, daar is het
toestel dan. Hopelijk
snel boarden, kan ik
mooi nog even een
klein beetje
doorwerken.

CPH oftewel
Copenhagen Airport,
net zo plat als
Nederland.

Dag 2

Wachtende op de
opening keynote

voor dag 2 of dag 1
voor niet partners
om het allemaal

lekker duidelijk te

houden, aangezien
het uiteindelijk

effectief voor ons
ook dag 1 was

noemen we het

vanaf hier gewoon dag 1. Vijf-en-veertig-honderd man in één
zaal, de immense schaal komt niet echt over op de foto, maar

laat het feit dat 1 scherm al niet op de foto paste en er drie naast
elkaar waren een indicatie zijn.
Tien jaar alweer,
waarvan pas acht

op de markt dat dan
weer wel maar toch.
De helft van Denit
welke dit jaar zijn

twintig jarig jubileum
viert zoals u hopelijk
weet. Erg leuk is dat

op deze foto er zowel

personeelsleden als partners als klanten van het eerste uur
staan.

Mooie cijfers,
gecombineerd met
anderhalf biljoen

omzet per jaar heb
je met recht iets om
trots op te zijn als
tienjarige.

One platform. Any

App. Easy. Intelligent.
Resilient. Bijzonder

sterke visie die erg
goed op de huidige

markt lijkt te passen.
En het dan ook nog
waar maken.

Invisible
infrastructure heeft

wel degelijk zijn eigen
hypervisor, ooit op

KVM gebaseerd gaat
deze bij de naam
AHV. Tijdens deze

keynote werd fysiek
gescheiden

replicatie in real time
aangekondigd.

Reeds een paar
maanden

commercieel

beschikbaar, en een
erg sterke KaaS

(Kubernetes as a
Service) propositie.

Vooral ook omdat er
gewerkt wordt met
een volledig

ongemodificeerde versie van Kubernetes welke wel aangevuld is
met een aantal essentiële onderdelen zoals container aware
monitoring en logging.

Even de specifieke
aandacht voor het

feit dat security niet
vergeten wordt,

Nutanix wordt dan

ook veel binnen de
gezondheidszorg

sector gebruikt in
zowel binnen- als
buitenland.
Nog een product
aankondiging,

native integratie
met SerivceNow.
ServiceNow is in
essentie een

workflow manager
gericht op digitale

dienstverlening en

stelt je instaat om IT
workflows,

werknemer workflows en klant workflows te maken. Dit soort

tooling valt onder de categorie ITSM, IT Service Management en
ServiceNow is daar leidend in.

Zo werkt de
ServiceNow

integratie in de
praktijk, eerst
gegevens

verzamelen, deze
analyseren,

vervolgens een
aanbeveling aan
een mens doen

waarna de mens de actie kan uitvoeren, behandelen of plannen
wat uiteindelijk naar een oplossing leidt.

Niet één maar twee vaste
camera’s achter in de

zaal leggen de keynotes
vast om vervolgens live

op internet uit te zenden.
Vijf-en-veertighonderd

man in de zaal en twintig-

duizend kijkers online voor
deze specifieke keynote
werd mij ingefluisterd.

Kosten nog moeite,
deze boarding van
zo’n twee meter

hoog begeleide je
naar de ingang over
zo’n honderd meter.
De jarige job begon

zijn feestje al buiten
de deur.

De eerste sessie
buiten de keynotes
om was een niet

Nutanix specifieke
sessie met als titel
“Accelerate your

DevOps Journey”.
Materie die erg

relevant blijft en

anders op zijn minst

interessant ook al zijn wij meer van de OpDevs. Een naam die we
volgens de sessie niet mogen gebruiken, want uiteindelijk zijn we
allemaal DevOps.

Altijd
spraakmakend, wat
is het niet. De zaal

liep niet leeg, dus ik
neem aan dat we

het er met zijn allen
eens over waren.

Alle gekheid op een
stokje was dit een
mooie kijk in het

wereld achter de schermen van de moderne ontwikkelaar.

Private cloud en de
diverse DevOps
gerelateerde

mogelijkheden, zoals
ServiceNow

integratie voor de
Business Self Service,
Jenkins voor de Self
Service van de

ontwikkelaar beiden

integreerbaar met CLam plugin. Terraform middels een

Terraform Provider voor provisioning doeleinden en Ansible
native integratie voor de oparations kant.

Elke koffie pauze benutten we
om systematisch de beursvloer
stukje voor beetje mee te

nemen. Hier nemen we een
sneak preview op een sessie

die we voor later vandaag in de
planning hebben staan. De

PaaS oplossing Nutanix Era, of
zoals het op de stand stond

Database as a Service (maar
dan vanaf je eigen hardware).

Altijd leuk om even de

allernieuwste spullen in het
echt te zien een aan te kunnen
raken. Dit zijn de servers van
Supermicro welke specifiek

voor Nutanix worden gemaakt.
Dit laatste om de kwaliteit en
firmware, driver combinaties
als werkend te kunnen
garanderen.

Een infographic, ik hou ervan.
Niet zo’n kleintje ook overigens.
Inhoudelijk een goede teaser

voor de Nutanix Era sessie later,
maar ook duidelijk met welke
strategie Era ontwikkeld is.

Lichten uit, Iedereen
een regenjas aan, blijf
in de schaduw. Een

preview sessie met als
titel: Tech Preview of a
Multi-Cloud PaaS
daagt ons uit.

De gedachtegang
achter PaaS zoals

Nutanix dit ziet. Niets
tegenin te brengen.

Helder overzicht ook.

Dit is waar we voor naar
Denemarken zijn getogen, PaaS

vanuit een private cloud dan wel
multi-cloud gedachte. De

voordelen van public cloud,
gewoon bij ons, Denit, op je eigen

omgeving. Kofferbak ready public
cloud met nederlandse

ondersteuning en advies, public

cloud waar je nog eens op visite
kan komen. Public cloud die zo
private cloud is als je wenst.

Project Grey Matter
is de werk titel van
deze Multi-Cloud

PaaS oplossing,

initieel is de focus

gelegd op nieuwe
applicaties, op
microservices
gebaseerde

architectuur, waarbij

de aanname is gedaan dat deze gebruik maken van één van de
technieken in de slide, een combinatie of allemaal.

Aardig om de
gedachtegang

achter de initiële
keuzes te zien.

Dit is de concrete use case
waar Nutanix Project Grey

Matter op heeft gebouwd. Een

Zwitserse zorgverlener die een
in-house app heeft ontwikkeld
om beter symptomen met

patiënten te kunnen matchen.

Gebruikte technieken, Machine
Learning, Kubernetes,

Containers, Functions as a

Service, niet nader genoemde
database techniek en Kafka als

event manager. Dat alles in een
eigen datacenter.

De gedachtenlijm, het
fundament van Project
Grey Matter.

Linkjes voor thuis, die we u ook
zeker niet wilde onthouden.

De commerciële
levensloop van een tien

jarige, jammer dat ze geen
ontwikkel milestones in de
aanloop erop hadden

gezet maar wel erg leuk
om zo te lezen.

Onderzoek slide van
Nutanix Era, het

database PaaS

product van Nutanix.
De introductie van
de sessie waar we
het meest naar

uitgekeken hebben
vandaag, Database
as a Service using
Nutanix Era

Herkenbare problematiek

omtrent databases in een
cloud landschap.

Als de oplossing
maar net zo mooi is

als de opbouw naar
de oplossing toe.
Goede case

building, duidelijk de
pijnpunten
geïdentificeerd.

En nogmaals in
grote lijnen de
problematiek

gevisualiseerd.

Databases met 1 klik
uitrollen,

gestandaardiseerd
volgens de best

practises van de
leverancier,
snapshot

bescherming
ingebouwd,

patching met

rollback mogelijkheid op het moment dat het ontwikkelteam dat
zelf wenst of het beste uitkomt.

Databases as a
service op private

cloud, public cloud
niveau van

abstractielaag
maar dan met

database engines
waar de

ontwikkelteams al
meewerken. Geen

aanpassing nodig

aan de database code. Dit was voor ons denk ik wel een zuivere
diamant, een jong product nog maar de met ons gedeelde

roadmap tot halverwege 2020 maakt het dat private cloud met
de voordelen van public binnen bereik is.

How to Satisfy
Cloud-first

Mandates with

dedicated HCI and
Bare Metal On-

Demand was de
indrukwekkende
naam van deze

slecht bezochte
sessie van een

Amerikaanse concullega. De laatste sessies van de dag voor de
closing keynote van de dag zijn allemaal sessies van sponsors of
partners. De meeste mensen hebben blijkbaar voor de

beursvloer gekozen. De statistiek in deze slide komt uit een

Amerikaans onderzoek van IDC uit januari 2019. Hierbij dient
gezegd te worden dat de Amerikanen altijd iets voor hebben
gelopen qua adoptie van public cloud. Maar daarnaast ook
altijd te maken hebben gehad met minder goede internet

infrastructuur buiten de grote steden. De intresse voor private

cloud lijkt hier ook wel degelijk fors aan te trekken, misschien ook
wel als reactie op de toch wel lastig te controleren kostenmodel
van de public cloud. Een slide die met een Europese bril op zijn

minst discussie uit lokt, maar mogelijk een blik de toekomst in is.

Multi-cloud enabled
Private Cloud met
onafhankelijke en

zelfstandige PaaS
laag de oplossing en
het antwoord op de

vraag How to Satisfy
Cloud-first

Mandates with

dedicated HCI and

Bare Metal On-Demand in deze met buzzwoorden doorspekte
zin.
De sluitende

keynote van de dag
met als thema
design. De

sprekerlijst mag er
zeker zijn maar de

sessie zelf komt niet
echt van de grond,

meer entertainment
dan content. Maar

goed zoals we ook al op Twitter

https://www.twitter.com/denithosting zeiden, na een dag zwaar
technisch buffelen is dat helemaal niet erg.

Dan loop je dus met vijfen-veertig-honderd

man de closing keynote
uit om direct een bus in

geloodst te worden, wat
een organisatie maar
wat soepel. Non-stop

bus inladen, deur dicht,
volgende.

Foodtrucks, optredens van live
bands en uiteindelijk een

optreden van Dmitri Vegas &
Like Mike om vervolgens om

half elf ’s-avonds nogmaals

dezelfde migratie als van zeven
uur ’s-avonds mee te maken.

Deze jarige job weet hoe hij een
verjaardagsfeestje organiseert.

Dag 3

Dag 3, de opening
keynote. Die

entertainment
keynote van

gisteravond? Dat
was een opzet
naar deze

ochtend keynote,
design wordt beet
gepakt onder de
noemer Delight.

Nog even de

samenvatting van
de ontwikkelingen

aan Nutanix Era, het
database as a

service product,

maar dan met de
spotlight genaamd

delight er vol boven
op.

Alle keynotes
worden samen

gebracht, delight uw
klanten de design

filosofie achter de

PaaS strategie op de
Nutanix productlijn.

Uiteindelijk zijn onze
diensten en

daarmee dus ook
producten zoals

Nutanix maar met

één doel ontwikkeld,
u helpen geld te

verdienen. Of het nu
voor uw werkgever
is of dat u

zelfstandig ondernemer bent.
En dat op een zo prettig mogelijke manier. Veilig, stabiel, simpel.
Ja hoor we zijn helemaal gehersenspoeld.

De specifieke
toepasbaarheid van
de technologie

binnen smart cities,
een gebied waar
Nutanix naast de
zorg sector zijn

strepen behoorlijk
verdient heeft en
veel te vinden is.

Deze bijzonder
inspirerende

keynote met als
sleutelwoord Delight
is op zijn einde. De
vertaling van het

woord Delight? Die
bestaat niet echt in

het Nederlands, net
zo als er niet echt

een goede vertaling is voor het Nederlandse woord gezelligheid
naar het Engels. Het is te benaderen met woorden die een

gedeelte weergeven maar uiteindelijk zijn beide woorden meer

een beschrijving van een gevoel. En streven dat gevoel te delen,
dat was de essentie van de sessie.

Van de inspiratie vol
de techniek in met
deze sessie

Technical Deepdive:
Nutanix Era.

Een weergave hoe
het uitrol proces

binnen Nutanix Era
werkt.

Roadmap informatie, de
aankomende

ondersteuning van

database engines en de
HA modes. Er komt nog
veel meer aan

waaronder ook MongoDB
ondersteuning
bijvoorbeeld.

De workflow achter het
patch proces van
database servers

binnen Nutanix Era.

De volgende sessie die
we bijwonen is een

technical deepdive op
Nutanix Files, het

fileserver product van
Nutanix.

Dit is duidelijk een
product dat zeer
volwassen is, de
Nutanix filosofie

duidelijk herkenbaar.

Nog één marketing

slide dan, het effect
van de ochtend

keynote is nog niet
helemaal

uitgewerkt.

Zand tussen de
tanden en diep de
techniek in, daar

kwamen we deze
sessie voor. Deze slide
laat zien dat de

Nutanix oplossing op
storage niveau als
communicatie

techniek het iSCSI

protocol gebruikt wat vervolgens middels een tussenlaag
aangeboden kan worden als NFS of SMB protocol.

Deze slide laat zien op
welke manier elk mogelijk
fout domein is

ondervangen. Het minst

sterke punt is de File Server
Backup, iets dat prima is te
ondervangen met een

daarin gespecialiseerde
oplossing als Rubrik.

Data over data,
verassend veel nuttige
informatie uit te halen
wat ook weer tot data

bescherming kan leiden.
De file type trends data
wordt bijvoorbeeld
actief gebruikt in

ransomware detectie en
preventie.

Aan het eind van de

technical deep dive sessie
over Nutanix Files worden
we getrakteerd op een

laatste marketing slide,
desalniettemin een

interessante sessie. En die
marketing slide, ach het is
wel weer een mooi
duidelijk verhaal.

De volgende sessie die
we in duiken is getiteld

Expert Advice for Running
High Performance

Applications on Nutanix.

Meet methodiek en

technieken worden er
behandeld, waaronder
baseline metingen.

Leidend naar data,
heerlijke data.

De resultaten van de
AES techniek,

dubbele doorvoer
snelheid als AES
gebruikt wordt.

Als allerlaatste
breakout sessie

voor de sluitende
keynotes volgende
we nog een

technische deep
dive: AHV mee.

Een behoorlijke
performance

verbetering en

duidelijk te zien in
deze slide als gevolg
van de nieuwe VirtIO
driver voor AHV, zeg
maar de VMware

tools van Nutanix.

Het laaste sessie

blok laten we lopen
omdat het allemaal
promotionele

sessies zijn en we
het laatste stuk

beursvloer nog af
moeten. Daar

vonden we onder
andere

bovenstaande display, hele grappige manier om alle producten
van Nutanix klanten aan elkaar te koppelen.

Een wandeling naar buiten om
het hotel en conventie

centrum Bella Sky van Marriot
nog even op de foto te zetten.

Je weet pas zeker
dat je in

Denemarken bent
als er een maquette
van het hotel en

conventie centrum
in de lobby staat

welke helemaal van
Lego steentjes
gemaakt is.

De laatste keynote,
de sluiting, met de

afsluitende eer aan
Kit Harrington, de

acteur die Jon Snow
speelde in de serie
Game of Thrones
.

It’s a wrap, het zit erop. Onderzoeken, verbreden en verdiepen,
het is gelukt, veel meer dan verwacht zelfs. Nutanix heeft een

hele duidelijke visie en missie en voert deze met een bijbehorend
passende strategie uit, waarvan ik uiteindelijk maar één kan
zeggen, indrukwekkend.

