Verbindt mensen

Welkom!

Even voorstellen – Daniël Jumelet

IT-architect
Pionier
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Even voorstellen – Hans Spaander

Architect
Entrepreneur
01-10-2020
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Waarom doen wij deze sessies?
• Delen met elkaar van use cases en ervaringen
• Interessante invalshoeken en inzichten aandragen
• Interactie voeden, discussies op gang brengen
àKennisHub Online (later daarover meer)

à Iedereen is welkom op dit podium, maar:
Hier geen commerciële proposities of acquisities!
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Voordat we beginnen
Keuze voor Live Events via Teams met de volgende eigenschappen:
• Alleen spreker(s)/producer zijn in beeld en te horen
• Vragen via Vraag & Antwoord (zijpaneel)
• Deelnemers nemen anoniem en onzichtbaar deel
Doorpraten op de KennisHub Online

à Graag evaleren we deze werkwijze via de KennisHub/e-mail,
suggesties, op- en aanmerkingen zijn belangrijk voor ons!
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Verbindt mensen

DevOps in jouw organisatie

DevOps in jouw organisatie?
• Organisatie:

of

of

• Raakt DevOps alle aspecten?

01-10-2020
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DevOps in jouw organisatie?
Wat wij willen delen in deze webinar:
• DevOps gezien vanuit verschillende gezichtsvelden
• DevOps consequenties voor de inrichting van het IT-fundament
• DevOps keuzes en impact op landschap en organisatie
à Organisaties zitten in verschillende fases met de invoering van DevOps,
maar worstelen zichtbaar met een aantal terugkerende thema’s
à Inzichten in deze webinar zijn afkomstig uit een aantal adviestrajecten en
‘hands-on’ ervaring (als architect) bij het inrichten van DevOps pipelines.
01-10-2020
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DevOps in jouw organisatie?
Maar mijn organisatie verandert continue!
• Mensen, werkwijze en technologie van een organisatie veranderen continue:
Markt driven (ad-hoc)

Business
(IT kopen?)

programmeren

applicaties

applicaties/
change

computers

infra

infra/
run

Kantoor
automatisering

Business
Business Logic

1970

1990

2005

Agile

IT-fundament

Waterfall

1960

DevOps

Business
(IT?)

Business
(geen IT)

jaren
2015

2020

à DevOps is veel meer dan alleen development en operations bij elkaar brengen!
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DevOps in jouw organisatie?
DevOps, maar waarom?
• Kortere realisatietijd klantfuncties
(ondersteund door microservices)
• (Grotere) autonomie teams in Agile
developmentaanpak
• Kostenreductie door standaardisatie van
platformen en middelen
• Geen overdracht van dev naar ops maar
product lifecycle door teams die
verantwoordelijk zijn voor product als
geheel

à Alles moet kloppen om die doelen te halen, van ‘boven tot aan beneden’
01-10-2020
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DevOps - wat zien we in de praktijk?
• Veel aandacht voor:
•
•
•
•

Optimalisatie CI/CD-pipelines, ontwikkeltooling
Code handling
Collaboratie en communicatie
Platformen (containers) en monitoring

• Beperkt aandacht voor:

• Inrichting IT-diensten op basis van behoefte
• Integratievoorzieningen (bijv. API-management, Identity Management)

• Te weinig aandacht voor:

• Consequenties voor de (totaal)inrichting van het IT-fundament
• Impact op organisatie (behoefte, afstemming en inrichting)

01-10-2020
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DevOps teams hebben behoefte aan
een solide IT-fundament
Applicaties/microservices maken gebruik van een grote hoeveelheid
onderliggende services/capabilities, o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

API Management
Structured Data Storage
File Storage
Platform Data Transport
Interconnection
Session Handling
Load Balancing
Traffic Control

• Health & Performance
Monitoring/Analysis
• Platform Deployment & Management
• Application Deployment
• Cost control
• Identity & Entitlement Management
• Authentication
• Security Monitoring

à Wie levert en onderhoudt dit? Hoe wordt dit onderdeel van de CI/CD-pipelines?
01-10-2020
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Het IT-landschap moet op de schop!
• Volledige verticaliteit
• Gemeenschappelijke inrichting IT-fundament handhaven
• Compartimentering
• Gedistribueerde configuratie

• Cloud-only
• Infrastructure as Code
• Delegatie van beheerrechten
• Self service
à DevOps IT-fundament is geen evolutie van huidige infrastructuur
01-10-2020
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Klantfuncties

IT-fundament kantelt
Nieuwe diensten
Uitbrengen
Offerte

Klantfunctie
x

…

Beheer &
Beveiliging

IT4IT Automation Services
(CI/CD)

Integratie

Supporting Services

Voorbeeld (sterk versimpeld):
1. Business wil geautomatiseerd offertes
uitbrengen.
2. Applicatiefuncties met capabilities voor
afhandelen offreerproces
(microservices)
3. Afnemen Authenticatie en beveiligd
transport
4. Realiseren Koppeling met klantevent in
CRM
5. Afnemen bestandsopslag voor opslag
6. Afnemen van executie van (micro)code

Integratie Services

component
Executie

IT fundament

Applicaties

Verandering

Cloud Based Execution component
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Zelfde (ondersteunende) diensten, andere leest
• Native cloud providers ontwikkelen nieuwe diensten om klanten meer te binden en portfolio uit te breiden.
Deze zijn volledig geïntegreerd in cloudlandschap, maar zijn vaak basaal qua functionaliteit.
• Add-on leveranciers leveren multicloudservices met uitgebreide (vaak dure) functionaliteit:
Guardicore: van centrale firewall naar
gedistribueerde traffic control

Datadog: normalisatie, correlatie en analyse van groot
aantal/grote diversiteit aan bronnen/resources

à Nieuwe diensten, wie introduceert ze en op basis van welke behoeft en prioriteit?
01-10-2020
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(Grote) gevolgen voor de organisatie
• Infrastructuur: van configureren naar coderen, mogelijke zelfs als
onderdeel van applicatie pipeline (steile leercurve)
• Omgaan met ‘scheve verhoudingen’ in personeelsbezetting
• Meestal veel minder infrastructuurspecialisten dan ontwikkelaars
• Ontwikkelaars hebben meer inzicht nodig in werking IT-fundament

• Compliancy/consistency checks moeten worden versterkt en
uitgebreid
• 2-paar ogenprincipe bij changes
• Gedistribueerde configuratie mag niet leiden tot instabiliteit/onnodige
complexiteit
01-10-2020
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Takeaways
1. DevOps raakt de gehele (diensten)stack van boven naar beneden.
Alleen als alles wordt meegenomen doet het wat het belooft.
2. DevOps zorgt voor een fundamenteel andere inrichting van het ITlandschap (verticalisatie).
3. Organisatie moet slim aansluiten bij nieuwe oriëntatie, Devs en Ops
moeten naar elkaar toegroeien.

à Verder praten in de KennisHub Online:
https://kader42.nl/kennishub-online/
01-10-2020
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Event planning, cyclus maandelijks
Thema

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

IT-Architectuur

DevOps

Data-architectuur

Designworkflow

Daniël Jumelet/Hans
Spaander (30-092020)

To be revealed
in planning

Kwaliteit van
modellen
To be revealed
in planning

To be revealed
in planning

Referentiearchitectuur
To be revealed
in planning

Business Scan

Outsourcing
Change en Run
To be revealed
in planning

DevOps en ITSM

ntb

To be revealed
in planning

Projecten met
IT-vendoren
To be revealed
in planning

CV & LinkedIn

Team Mediation

Effectief
vergaderen

ntb

To be revealed
in planning

To be revealed
in planning

IT Management

PSU

PSU:
To be revealed:
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To be revealed
in planning

Persoonlijke Standaard Uitrusting
Wordt bekend na vastleggen synopsis en datum
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