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CONTAINERISATIE
BEHEER

Container-as-a-Service

HOE U CONTAINERISATIE KUNT
TE VERBETEREN
Er is veel rep en roer over containerisatie. Het is een trend die doorzet en waar developers steeds meer in meegaan.
Wat houdt deze trend in? Is het een leuk hebbeding voor de developer of heeft uw business er ook echt voordeel
bij? En hoe kunt u containerisatie toepassen in uw applicatielandschap? In deze whitepaper leggen we het uit.
BEGINNEN BIJ HET BEGIN: WAT IS EEN CONTAINER?
In een container staat alles wat nodig is voor een applicatie of deel van de totale applicatie. Het is een geïsoleerd
geheel dat idealiter één functie uitvoert en alleen die software en configuratie bevat die nodig zijn voor de
applicatie. Hierdoor starten containers veel sneller en gebruiken ze een fractie van het geheugen ten opzichte van
virtuele servers. Containerisatie is het isoleren van een applicatie en applicatieonderdelen en bevat dan ook geen
besturingssysteem, drivers, etc. Dit is een vervolgstap op virtuele servers, want een container deelt de kern van het
onderliggende besturingssysteem.
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WAT ER AAN VOORAF GING
De afgelopen jaren is het datacenter fiks veranderd. Eerst werd er gebruikgemaakt van fysieke servers.
Elke applicatie had zijn eigen fysieke server tot zijn beschikking. Een logisch één-op-één verband tussen een
kunnen meerdere virtuele servers gebruikmaken van dezelfde hardwareresources. Elke virtuele server is
gescheiden van andere virtuele servers met daarin een compleet eigen besturingssysteem. Met als groot voordeel
dat niet voor elke applicatie een fysieke server nodig is en de beschikbare capaciteit van de hardware door
meerdere applicaties gebruikt kan worden.

Nu maken we de stap naar de cloud. Het is de vervolgstap op virtualisatie en biedt een interface en API om
infrastructuur en andere functionaliteiten ‘as-a-Service’ aan te spreken en te gebruiken.
De gang van fysieke servers naar virtualisatie en vervolgens naar de cloud ging al gepaard met een kortere time-tomet de benodigde software voor uw applicatie en het beheer dat daarop uitgevoerd moet worden. Servers moeten
beheerd worden en bij een uitgebreid applicatielandschap met vele losse componenten kunnen dat er heel veel
zijn. Configuratiemanagementsoftware zoals Puppet en Ansible maakte een opkomst doordat het beheer vanaf een
centraal punt geregeld kon worden. Met name als hogere beschikbaarheid, automatisch op- en afschalen of wellicht
wel self-healing benodigd is, is aanvullende software nodig en neemt de complexiteit snel toe.
Bijkomende uitdaging is het gelijk houden van de configuratie van het besturingssysteem en de software. Dat wordt
met name een uitdaging als de ene developer op een Macbook werkt en de andere op een netbook met Linux.
Een applicatie die lokaal ontwikkeld wordt, lokaal goed werkt en vervolgens geüpload wordt naar een teststraat,
kan ineens heel anders werken dan verwacht. De OTAP-straat is vaak met een ander besturingssysteem en andere
configuratie ingericht. Het gevolg; de developer moet de applicatie gaan analyseren en oplossen in plaats van
nieuwe applicatiefeatures ontwikkelen.
WAAROM CONTAINERISATIE?
De belangrijkste taak van uw developers is het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Functionaliteiten waarmee
uw eindklanten geholpen zijn of die voor extra omzet zorgen en uw business vooruitbrengen. Als de applicatie
lokaal ontwikkeld is en vervolgens via de OTAP-straat naar productie wordt gebracht, is het wenselijk dat het
gedrag van de applicatie voorspelbaar is. En daar kan containerisatie goed bij helpen.
Om de applicatie voorspelbaar te maken, dient de omgeving waarin de applicatie ontwikkeld wordt hetzelfde te zijn
als in de productieomgeving. Containers dragen hieraan bij. In een container staat niet alleen de applicatie, er staan
ook softwarespecificaties in, zoals versies van programmeertalen en andere componenten waarvan de applicatie
afhankelijk is. Hierdoor gaat niet alleen de applicatie, maar ook alles waarvan de goede werking afhankelijk is als
geheel door de OTAP-straat. Zo is het uitgesloten dat er tijdens de productie andere programmeertaalversies of
configuratie aanwezig zijn dan waarop de applicatie gebaseerd is. Doordat de applicatie voorspelbaar wordt, gaat
de productiviteit van uw medewerkers en de beschikbaarheid van de applicatie omhoog, want developers zijn zo
minder tijd kwijt aan het analyseren en oplossen van bugs.
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van containerisatie. Ook treden er minder fouten op in de applicatie, doordat developers in hun ontwikkel- en
testomgeving aannames kunnen doen waarvan zeker is dat ze ook tijdens de productie gelden. Minder bugs zorgen
voor stabiliteit in de productieomgeving en garanderen dat developers het OTAP-proces sneller kunnen doorlopen.
Het stabiliseren van de productieomgeving is het belangrijkst voor een goede gebruikerservaring.
CONTAINERS EN ORKESTRATIE
Een van de bekendste namen op het gebied van containerisatie is Docker. Deze partij stond aan de wieg van de
trend. Proserve maakt gebruik van Docker, net als veel andere bedrijven. Maar alleen deze software inzetten, is
niet genoeg. Het is namelijk wenselijk om containers volledig te automatiseren. En daar is orkestratiesoftware voor
nodig, zoals Docker Swarm of Kubernetes. Dit is een managementlaag waarmee containers en alles daaromheen te
beheren zijn.
Orkestratie maakt de implementatie en het beheer van uw applicatie eenvoudiger doordat het vanuit één centraal
punt mogelijk is. Met deze software bepaalt u ook uw containerindeling. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om
uw applicatie over meerdere servers te verdelen voor een hoge beschikbaarheid. Of aan het op- en afschalen van
containers afhankelijk van de workload en het controleren van de beschikbaarheid van uw applicatie. Werkt uw
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Het implementeren en beheren van een containerplatform en de orkestratie daarvan is niet waarop u de focus heeft
liggen. Uw focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe features, verbeteren en optimaliseren van uw applicatie naar
uw eindgebruikers en deze ontwikkelingen snel in productie brengen. Het liefst meerdere keren per dag.
U wilt direct uw applicatie en dus uw containers ergens kunnen plaatsen. Hieraan wilt u mee kunnen geven aan
welke criteria de containers moeten voldoen, zoals het redundant uitvoeren van de containers en of de containers
automatisch moeten op- en afschalen. Maar ook welke handelingen de orkestratiemanagementlaag moet
ondernemen op de specifieke services. Proserve biedt u deze mogelijkheden met Container-as-a-Service (CaaS).
Wij dragen zorg voor de onderliggende orkestratiemanagementlaag en u kunt zich bezighouden met uw applicaties.
Gebaseerd op uw business requirements richt Proserve een CaaS-platform voor u in op basis van best practices
en onze kennis en ervaring, met de omvang die voor uw applicatielandschap benodigd is. Het containerplatform
leveren wij u op basis van Infrastructure-as-a-Service (IaaS) middels een cloud die de beste aansluiting heeft op
uw wensen & eisen. Of dat op de VMware gebaseerde Infrastructuur-as-a-Service van Proserve is, OpenStack
bij CloudVPS, of Amazon Web Services (AWS) of Microsoft Azure. Wat de beste keuze in cloud is en welke
orkestratie- managementtool het beste past bij uw applicatie bepalen we samen met u.
Hiermee is het gebruik van containers voor uw applicatielandschap binnen handbereik. Het voordeel voor is dat u
niet alle kennis in huis hoeft te hebben, nog sneller nieuwe applicatiefeatures kunt publiceren met een nog kortere
time-to-market en daardoor nog sneller kunt inspelen op de wensen van uw eindgebruikers. Daarnaast kunt u
terugvallen op een team van experts voor ondersteuning in het optimaal gebruiken van het CaaS-platform. Daar ligt
dan ook het demarcatiepunt in verantwoordelijkheid van Container-as-a-Service.

“Proserve is verantwoordelijk voor het Caas-platform en
de beschikbaarheid van het onderliggende platform, u bent
verantwoordelijk voor uw applicatie, uw data en de
beschikbaarheid van uw applicatie”

Het hele idee is dat de focus ligt op uw applicatie en uw data. Proserve draagt daarbij zorg voor het beheer
van het CaaS-platform. Wij zijn gespecialiseerd in het beschikbaar houden van het onderliggende platform
van uw applicatie. Of het nu gaat om fysieke servers, virtuele servers of, waar het in dit artikel om gaat, een
containerplatform. Welke infrastructuur het ook betreft, in alle gevallen is de continuïteit en performance belangrijk.
De gehele omgeving bewaakt en beheert Proserve proactief. Updates voeren we zonder downtime door en de
prestaties worden continu gemeten. Onze monitoringtools rapporteren niet pas bij problemen, maar ook wanneer
een probleem zich dreigt voor te doen. En wij acteren 24x7 op dergelijke meldingen.
Onze dienstverlening is NEN- en ISO-gecertificeerd, evenals onze datacenters en ons IaaS-platform. Zo bent u
verzekerd van kwaliteit. Die kwaliteit uit zich ook in de uptime, prestatie en beveiliging van uw applicatie.

MANAGED APPLICATION DELIVERY
Wilt u zich echt volledig richten op uw applicatie en niet meer op het technische gedeelte? Dan is onze Managed
Application Delivery-dienst perfect. Met deze dienst kunt u uw applicatie met Continuous Integration testen,
accepteren en uiteindelijk in productie plaatsen. Geautomatiseerd middels Continuous Deployment en indien
gewenst meerdere keren per dag. Als basis voor deze dienst zetten we een CaaS-platform in, gebaseerd op uw
wensen en eisen. Proserve vult het platform aan met stress- en loadtesten, trend- en alertmonitoring, patch- en
update-tooling, back-up-software en een tool om pipelines te beheren, zoals Gitlab of Jenkins.
Meer weten over hoe Proserve de samenwerking tussen operations en development ziet en wat u als klant daarvan
mag verwachten? Download de
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ZOVEEL SERVICE ALS U NODIG HEEFT
Afhankelijk van wat u nodig heeft, kunt u starten met containerisatie en Continuous Deployments op zowel
een CaaS-platform als via een volledig door Proserve beheerde Managed Application Delivery-dienst. Indien
u al processen heeft en tools gebruikt, denken we met u mee over hoe we ze kunnen blijven inzetten en
eventueel kunnen verrijken met aanvullende automatisering.
Heeft u een hulplijn nodig of komt u er zelf even niet uit? Proserve heeft ervaring met zowel de technologie
als de toepassing in de business van klanten. U kunt terugvallen op onze kennis en ervaring met de
consultancydiensten in de vorm van whiteboard-sessies of een As-Is To-Be-traject. Met het As-Is To-Betraject geven we u een doorkijk naar de toekomst, maar beschrijven we vooral de weg ernaartoe en de
manier waarop Proserve u daarin kan begeleiden. Bezoek voor meer informatie over onze As-Is To-Beaanpak of andere consultancydiensten onze website.
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