
Arxus: iedereen wint bij de hybrid cloud met Windows Azure Pack

Arxus is een hostingbedrijf dat oplossingen as a Service aanbiedt. 
De onderneming bouwde een private cloud op basis van Windows 
Azure Pack. In combinatie met de publieke cloud van Windows 
Azure zorgt dat voor een hybride oplossing. De klanten van Arxus - 
bedrijven uit de Cronos Group, maar op termijn ook externe 
spelers - krijgen via het cloudplatform de mogelijkheid om 
applicaties en webservices aan hun eindklanten as a Service aan 
te bieden. Het hybride model zorgt voor onbegrensde flexibiliteit, 
kostenbesparing en transparante kosten.

Arxus maakt deel uit van Uptime, een dochter binnen de Cronos Group. De 
onderneming treedt in de eerste plaats op als een hostingpartner en biedt 
daarbij diverse oplossingen as a Service aan, zowel Software, Platform als 
Infrastructure as a Service (SaaS, PaaS en IaaS).  Daarnaast levert Arxus ook 
consultancy rond die diensten. Arxus ontwikkelt oplossingen op maat van de 
behoeften van zijn klanten. Het bedrijf focust daarbij op producten uit het 
aanbod van Microsoft, zoals Exchange, SharePoint,  Dynamics CRM, Dynamics 
NAV, Project Server, enzovoort. “Concreet hebben we een cloudaanbod 
ontwikkeld dat we flexibel schaalbaar en via een maandelijkse tariefformule 
aanbieden”, zegt Erlend Schenkels, Managing Partner bij Arxus. “Via Windows 
Azure Pack bieden we een oplossing aan die zich ergens tussen IaaS en PaaS in 
bevindt.” Windows Azure Pack is de versie van de publieke cloudoplossing 
Windows Azure die Microsoft ter beschikking stelt van service providers en 
enterprise klanten. Arxus is één van de eerste Belgische bedrijven die Windows 
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Overzicht

land: België
sector: ICT-diensten

Profiel
Arxus behoort tot Uptime, een dochter 
van de Cronos Group en telt tien 
medewerkers.

Uitdaging
Bedrijven uit de Cronos Group - en op 
termijn ook externe klanten - een 
flexibel en gebruiksvriendelijk 
cloudplatform aanbieden.

Oplossing
Arxus bouwde een private cloud op 
basis van Windows Azure Pack. Dat 
zorgt ervoor dat de bedrijven uit de 
Cronos Group hun applicaties as a 
Service aan klanten kunnen aanbieden.

Voordelen
• Makkelijke toegang tot private cloud 

(op basis van Windows Azure Pack) laat 
klanten van Arxus toe hun applicaties 
as a Service aan te bieden aan 
eindgebruikers

• Een veilige, performante en high-
available oplossing, gebouwd op 
enterprise hardware

• Sterk schaalbare omgeving

• Flexibel schakelen tussen private en 
publieke cloud

• Transparante en voorspelbare kosten

• Beste van twee werelden: de voordelen 
van de public cloud - selfservice en 
controle - in combinatie met de 
degelijke ondersteuning door een 
service provider

Azure Pack in het eigen datacenter implementeerde. “De gebruikers zijn in de 
eerste plaats de bedrijven van de Cronos Group”, zegt Erlend Schenkels. “In een 
tweede fase zullen we de oplossing ook aanbieden aan externe klanten.”

Microsoft biedt met Windows Azure in de publieke cloud een twintigtal services 
aan, waaronder virtual machines, een service bus en databasediensten. Arxus 
pikte er daarvan enkele uit om ze op basis van System Center Stack, Service 
Provider Foundation en de Windows Azure interface via een private cloud 
oplossing aan klanten aan te bieden. “De doelstelling van die aanpak is eigenlijk 
heel eenvoudig”,  zegt Erlend Schenkels. “Via Windows Azure Pack zorgen we 
ervoor dat de bedrijven uit de Cronos Group de applicaties die ze ontwikkelen 
ook as a Service aan hun klanten kunnen aanbieden.” De gebruikers van die 
toepassingen bevinden zich in een heel breed spectrum: het zijn zowel grote 
financiële instellingen als kleine starters. “Onze oplossing neemt een belangrijke 
drempel weg, waardoor de bedrijven uit de Cronos Group hun applicaties als een 
dienst kunnen aanbieden, op maat van en met toegevoegde waarde voor die 
klanten.” Een voorbeeld van zo’n onderneming uit de Cronos Group is iFacto. Dat 
bedrijf bouwt onder meer oplossingen op basis van Microsoft Dynamics NAV. 
Arxus biedt het geheel multi-tennant aan vanop de eigen private cloud die steunt 
op Windows Azure Pack.

Makkelijk schakelen tussen privaat en publiek
Arxus was al langer op zoek naar een platform dat een PaaS-oplossing zou 
bieden, bij voorkeur met een selfservice interface voor de eindklant. Toen 
Microsoft in 2012 Windows Azure Pack voor het eerst lanceerde, pikte Arxus de 
oplossing meteen op. “Mooi meegenomen is ook dat Windows Azure op Hyper V 
draait, wat licentietechnisch interessanter is dan VMware”, stelt Erlend 
Schenkels. Al in 2012 zette Arxus enkele proofs of concept op.  “Toen eind 2013 
release 2 van System Center verscheen, had de omgeving een stuk meer 
maturiteit en konden we ermee naar de markt stappen. We hebben dan 
uitgezocht hoe we Windows Azure Pack architecturaal kunnen uitbouwen om 
onze klanten effectief een oplossing te kunnen bieden.” Het resultaat is een 
veilige, performante en high-available oplossing,  gebouwd op enterprise 
hardware,  waarmee Arxus vier diensten aanbiedt: virtuele servers, een platform 
voor websites en webapplicaties, MS SQL en mySQL databasediensten, en een 
service bus om alles aan elkaar te koppelen. “We maken er daarbij een punt van 
extra functionaliteit aan te bieden. Ik denk onder meer aan de agentless 
snapshot-based back-up, die voor veel klanten een absolute noodzaak is.”

Het grote voordeel van Windows Azure Pack is dat de oplossing consistentie 
biedt tussen het publieke en het private platform. Dat biedt de mogelijkheid om 
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met een hybrid cloud te werken. “Wanneer een bedrijf iets ontwikkelt op onze 
private cloud, dan kan het die oplossing ook makkelijk naar de publieke cloud 
brengen -  en omgekeerd. Dat zorgt voor een ongekende flexibiliteit. Meer nog, 
die flexibiliteit is nodig om future proof cloud applicaties te kunnen ontwikkelen.” 
De flexibiliteit bevindt zich bovendien op verschillende fronten. Enerzijds is er de 
mogelijkheid om snel te schakelen tussen private en publieke cloud in functie 
van schaalbaarheid. Anderzijds beschermt die flexibiliteit de eindklant ook tegen 
de gevreesde vendor lock-in. Erlend Schenkels: “De eindklant hangt niet vast 
aan de private cloud. Hij kan heel makkelijk overstappen naar de publieke 
cloud.” 

Kijken onder de motorkap
Die hybride omgeving biedt de eindklant meer comfort dan alleen flexibiliteit. 
“Je moet het zo zien:  de klant geniet van de standaardisatie van een publieke 
cloud, binnen de veilige omgeving van een private cloud in het datacenter van 
een service provider. Anders gezegd: dit is geen black box zoals de publieke 
cloud, maar een oplossing waarbij er altijd toegang blijft tot wat er zich onder 
motorkap bevindt.  Dat kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor klanten die een 
dedicated MPLS of glasvezelverbinding willen voorzien.” Arxus trekt die 
flexibiliteit door tot in de tarifering van de clouddiensten.  Het bedrijf biedt zijn 
private cloud diensten op basis van Windows Azure Pack aan via een eenvoudig 

tariefplan.  In de publieke cloud is de berekening van de kosten vaak een vrij 
complex verhaal, met prijzen per seconde, per CPU-cyclus en per kbit. Arxus 
kiest voor een vaste dagprijs in functie van fair use en stuurt de klant 
maandelijks een factuur. “Dat biedt een voordeel in de context van het financiële 
beheer van de oplossing. De klant krijgt de flexibiliteit om te schakelen, maar dat 
gebeurt altijd tegen de achtergrond van makkelijk voorspelbare kosten.”

Het platform van Arxus is één van de eerste in ons land dat zich op SDN 
(Software-Defined Networking) baseert.  “Dat past binnen ons concept van het 
Software-Defined Datacenter”, zegt Erlend Schenkels. “Het laat de klant toe zijn 
LAN als het ware door te trekken tot in de cloud. Er komen geen complexe 
netwerktranslaties meer bij kijken. De klant voelt ook niet wanneer hij het eigen 
LAN verlaat en in de cloud terechtkomt. Als functioneert als één groot, naadloos 
geheel.” Het is een aanpak die perfect past binnen het concept van het 
Microsoft Cloud OS, waarbij de gebruiker één enkele interface heeft naar het 
eigen datacenter, de private cloud oplossing bij een service provider of de public 
cloud via Windows Azure. “We spelen daar zelf ook actief op in”,  vervolgt Erlend 
Schenkels. “Onze interface is zo goed als gelijk aan die van Windows Azure. Dat 
zorgt ervoor dat de eindklant makkelijk vertrouwd is met onze oplossing en we 
dus ook heel wat selfservice toepassingen kunnen voorzien.”

Beste van twee werelden
Via Windows Azure Pack genieten klanten van Arxus van het beste van twee 
werelden:  de voordelen van de public cloud - selfservice en controle - in 
combinatie met de degelijke ondersteuning door een service provider.  “Dat zorgt 
voor heel wat voordelen. Dankzij de hogere graad van automatisering kan de 
klant sneller en makkelijker software uitrollen vanuit een template library. Hij is 
daarbij niet beperkt tot virtuele images, maar kan die uitrol ook gebruiken voor 
webapplicaties. Dat is een belangrijke innovatie.” Het levert de klant naast de 
snellere uitrol ook een kostenbesparing op. “Bedrijven die via ons model hun 
oplossingen sneller as a Service in de markt kunnen zetten,  zorgen er op die 
manier voor dat ook hun eindgebruikers daar op hun beurt concurrentieel 
voordeel uit halen. Bij de hybrid cloud wint iedereen!”.                                                                   
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