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Inleiding

Ketenregie binnen het domein van ICT is
niets nieuws, Cloud services brokers (CSB)
zijn echter een opkomend fenomeen. In 2009
voorspelde Gartner al de opkomst van de
Cloud Services Brokers en definieerde de
rollen. De definities en verwachtingen
werden verder aangescherpt in 2012. Wat is
een Cloud Services Broker, wie zijn het en
bovenal, wat kunnen we van de CSB
verwachten.

EuroCloud Nederland ziet dat diverse
organisaties de termen "Cloud Services
Broker" en "Cloud makelaar" gebruiken. Er
heerst echter verwarring rondom de term
"Cloud services Broker". Hoe kijkt de markt
aan tegen het begrip cloud services brokers
en wat valt te verwachten van ketens in de
cloud. Om antwoord te krijgen op deze
vragen heeft EuroCloud Nederland in het
voorjaar van 2014 een aantal besloten ronde
tafels georganiseerd om met specialisten in
de markt over het onderwerp te discussiëren.
De centrale vragen hierbij waren of
ketenregie voor clouds iets nieuws is en als
met ketens gewerkt wordt, wat je van de
ketenpartners kan en mag verwachten.
Daarnaast is ook de positie van de klant
beschouwd. Hoe gaan zij met Cloud Services
Brokers om en is de Cloud Services Broker
een consultant of iemand met verregaande
specialisatie in ketenregie, gecombineerd
met cloud kennis.

EuroCloud Nederland dankt de deelnemende
organisaties voor hun betrokkenheid en
inzichten
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Definities

Gartner maakt een onderscheid in de
services die de Cloud Services Broker kan
leveren. De algemene definitie die Gartner
hanteert voor de CSB is de volgende:

"Cloud services brokerages are entities
that sit between public cloud services that
are typically commodity in nature and the
ultimate end consumer. They typically
takes these services and turn them into
something that is more suitable for use by
the business".

(Quote by David Mitchell Smith, VP &
Gartner Fellow)

Om het onderwerp helder te hebben volgt
hieronder de definitie van het begrip
"ketenregie":

Het `managen` van een keten (of een
netwerk) door onafhankelijke klanten (vraag)
en leveranciers (aanbod) te verbinden als
ware het een enkele entiteit. Het doel van
ketenregie is (1) waarde te creëren en (2)
verspilling te reduceren door de vrijwillige
coördinatie van de doelen en activiteiten van
betrokken (f)actoren.

(bron: ketensnetwerken.nl)

Alle partijen die onderdeel uitmaken van een
keten hebben een afhankelijkheid ten opzich
te van elkaar en worden daardoor als één be
schouwd. Hierbij zijn de diensten die geleverd
worden aan klanten onlosmakelijk met elkaar
verbonden.



Service Intermediation

In dit model is de Cloud makelaar actief betrokken
bij het verbeteren van bepaalde elementen van de
geleverde services en levert deze ook actief een
bijdrage aan de waarde vermeerdering van de
cloud oplossingen aan de eind gebruikers en aan de
leveranciers van de Cloud oplossingen. Dit kan
bestaan uit het managen van toegang tot Cloud
applicaties of Cloud management rapportages of
bijvoorbeeld Identity management.

Service Aggregation

Deze Cloud Services Broker integreert meerdere
services in 1 nieuwe oplossing of beperkt het aantal
services om de complexiteit te kunnen beheersen.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan data
integratie waarbij data slechts eenmaal opgeslagen
hoeft te worden en tussen de applicaties
uitgewisseld wordt. Ook zorgt deze makelaar ervoor
dat data veilig tussen meerdere providers
getransporteerd kan worden. Deze makelaar is met
name thuis in het gebied van "Big data" en is vooral
technisch

Service Arbitrage

In dit laatste model wordt met name naar Service
aggregation gekeken met als verschil dat hier de
services niet vooraf vast staan. De Cloud Makelaar
krijgt van de klant de opdracht om services met
elkaar te vergelijken en de juiste te adviseren om
die te koppelen. Deze makelaar zal goed op de
hoogte moeten zijn van de Cloud oplossingen die in
de diverse verticals worden aangeboden in de markt
en dient ook inhoudelijk op de hoogte te zijn van de
services.

Een vierde CSB wordt
ook op diverse fora
genoemd. Deze vierde
categorie wordt door
Gartner IB (Integration
Brokerage) genoemd en
toont zeer nauwe
verwantschap met de
Service Aggregation
Broker.

Service
Integration

In dit model is de Cloud
Services Broker degene
die de betrouwbaarheid
van de data voor
organisaties onderhoudt
die een veelheid van on
demand Businessto
Business applicaties
gebruiken en de silo's die
zij hiermee creëren.

Volgens Gartner zijn er drie typen Cloud Services Brokerages
(definitie 2009)



In 2011 heeft Gartner de typen brokerages geherdefinieerd
en vergeleken met traditionele ICT organisaties. Hierdoor is
het volgende model ontstaan waarin gesproken wordt van

de Aggregation Brokerage,
de Integration Brokerage en
de Customization Brokerage

In deze vernieuwde definitie zijn de nieuwe rollen
vergeleken met de bestaande, traditionele rollen



Vroeger werd software centraal inge
kocht. De IT afdeling of de afdelings
manager bepaalde daarbij wie binnen de
onderneming van welke applicaties ge
bruik mochten maken. Via de cloud werkt
het proces anders, maar de klant merkt
het verschil niet. Uiteindelijk gaat het om
een applicatie die men nodig heeft om
het werk te kunnen doen. Eindgebruikers
binnen bedrijven willen die applicaties
zelf kunnen kiezen, zonder tussenkomst
van wie dan ook.

Een bijkomend nadeel van business users
die zelf bestellen is dat gebruiks
overeenkomsten vaak weggeklikt worden
nadat men haastig op "accoord" heeft
gedrukt om de applicatie direct te kun
nen gebruiken. De gebruiksvoorwaarden
worden amper gelezen. Daarbij leest na
genoeg niemand meer de handleiding,
iedereen zit eerst aan de knoppen of kijkt
een instructievideo op een videokanaal.

Ook in de telecom sector zijn verschui
vingen merkbaar. Vroeger ging de tele
com alleen over tarieven, maar nu bieden
ze ook diensten via de cloud aan. Vroeger
was de klant bekend en waren er grote
klanten, nu zijn klanten onvoldoende be
kend en veel kleiner. Ook de grotere klan
ten zijn als gevolg van bezuinigingen en
efficiëntie in het werken veel kleiner
geworden. Men kan zich hierdoor afvragen
of de Cloud niet de industrialisatie van IT
is geworden? Integratie van de losse
blokjes blijft nodig, maar klanten willen
zelf system integrator zijn en hierbij zich
de rol van Integration broker toedichten.
Deze rol is echter vele malen complexer
dan men op het eerste gezicht zou ver
moeden. Koppelingen naar diverse data
verzamelingen moeten gemaakt worden
en applicaties moeten elkaars data kun
nen delen. De eindgebruiker zal hiertoe
niet in staat zijn vanwege de complexiteit
van data opslag en de benodigde tech
nische achtergrondkennis die men ont
beert.

Vroeger vs Nu



Een goede cloud broker heeft zowel tech
nisch inzicht over deployment van proces
sen en hun technische samenhang alsook
inzicht in de kansen en belemmeringen
voor de bedrijfsprocessen. Er is vaker aan
gegeven dat ICT niet alleen een technisch
domein is.

Er wordt, zeker met de mondiger wordende
eindgebruiker, meer van de ICT pro
fessional verwacht. De cloud services
broker kan deze werelden van techniek en
business dichter bij elkaar brengen. De
complexiteit van de transitie naar de Cloud
wordt vaak onderschat. Bijvoorbeeld bij
goed functionerende legacy systemen moet
de ondernming zich afvragen of het wel
nuttig is om met dat legacy systeem naar
de cloud te gaan. Een negatief Cloud
advies kan hierdoor ook een goed advies
zijn! Voor nieuwe applicaties biedt de
Cloud vaak veel gemakkelijker kansen.

Cloudsourcen is een nieuwe kreet die
hierbij vaak gehoord wordt. Er lijkt een
verschuiving plaats te vinden van System
integrator naar service integrator. Voor
een concept als ‘Just keeping the lights on’,
heb je bij IT als dienst andere typen
mensen nodig die meer technisch
georiënteerd zijn. De Service integrator
daarentegen zal niet alleen technisch,
maar zeer zeker ook business georiënteerd
moeten zijn.

TECHNISCHE KENNIS
ÉN BEDRIJFSINZICHT
ZIJN DE GEVRAAGDE
KWALITEITEN

Welke kwaliteit is nodig



Er is geen 'one size fits all' definitie of
dienst. Er moet een balans zijn tussen
chaos van de gebruiker en de geordend
heid van de zakelijke systemen.

Accepteren bedrijven dat werknemers
zelf de apps kiezen? Vergelijkbaar met
risico’s van nieuwe software voor de se
curity, licentievoorwaarden en nu ook
datauitwisseling.

Vaak is er geen sprake van een keten,
maar van een brij van licentie over
eenkomsten die niet op elkaar afgestemd
zijn maar uitsluitend geborgd door losse
afspraken over interfaces die al dan niet
internationaal erkend en beschreven
zijn. Niet integreren kan soms beter zijn
dan integreren. Juist vanwege de com
plexiteit of juist vanwege het ontbreken
van een echte keten en partner over
eenkomsten daarin.

Vergelijk cloud inkopen met het boeken
van een reis, volledig georganiseerd, of
individueel. De klant weet vaak van es
sentiële parameters onvoldoende! Dit
stelt hoge eisen aan de Cloud consultant
en/of cloud broker. Van deze laatste par
tij wordt immers verwacht dat hij een
goed advies afgeeft.

Waar zit de zwakke schakel in de cloud
keten? het advies van de specialisten is
om klanten meerdere keuzes voor te leg
gen, zodat business zelf de keuze kan
maken en zijn verantwoordelijkheid ten
aanzien van de business en de eindge
bruikers daarin moet nemen.

Marktdiversiteit

Brij van
overeenkomsten
die niet op elkaar
afgestemd zijn



Belangrijk is of er wel of niet gegevens
uitgewisseld moeten kunnen worden.

Er is een groot verschil tussen generieke
diensten of over beheer/aanbieden van
applicaties voor grote groepen, zoals
bijvoorbeeld huisartsen met gegevens
uitwisseling. Die kunnen niet weg bij hun
leverancier en zijn als het ware 'locked
in'. Data zouden hostingsystem onaf
hankelijk moeten zijn. Aan het begin van
het contract moet al over de exitpolicy
gesproken worden. Wat staat er in de
algemene voorwaarden? En wie bepaalt
die? En zijn die in lijn met geldende
juridische voorwaarden?

Ook jongeren maken zich bij bijvoorbeeld
een boekingssysteem zorgen om de
continuïteit. Belangrijke data moeten
worden geborgd met afspraken in con
tracten. Eventueel bij de centrale op
drachtgever (bedrijf en/of universiteit).

Gegevens Uitwisseling

Wie buiten het contract om systemen wil
gebruiken, is zelf verantwoordelijk. De
vraag is of daar ook hoofdelijke aanspra
kelijkheid onder valt bij bijvoorbeeld
ongewenste openbaarheid van vertrouw
elijke gegevens.

Hoe zit het met het Intellectueel
Eigendom (IP) van data: Data die gege
nereerd wordt in Cloud is eigendom van
de cloudleverancier als dat in de
voorwaarden expliciet vermeld wordt.

Alleen data terugkrijgen is niet
voldoende, ook applicaties terugkrijgen
is belangrijk.

Om faillissement problematiek te voor
komen kan een klant ook een 'letter of
credit' bij de bank leggen. Uit jurispru
dentie blijkt dat bij een failliete zorg
leverancier de curator dwingt om de
data terug te leveren aan de klant.



Consultants zullen meer begrip moeten
hebben van ketens en zullen de ver
taalslag tussen techniek en business
meer moeten maken. Daarbij is de
complexiteit van het ICT domein met
cloud computing alleen maar toege
nomen vanwege de enorme diversiteit
aan cloud oplossingen waarbij eind
gebruikers tegenwoordig ook een stem
hebben in wat men wenst te gebruiken.
Oplossingen waarbij gebruik gemaakt
wordt van de cloud zijn niet gebonden
aan nationale grenzen.

Consultancy is een risicovol vak gewor
den, vanwege de uitbreiding van het
begrip zorgplicht (in Nederland) en
diverse nationale wetgevingen als met
grensoverschrijdende oplossingen ge
werkt wordt.

Klanten huren een adviseur in omdat ze
een probleem zien, om naderhand de
schuld van een mogelijk probleem bij
die adviseur neer te leggen. Het kan
niet opgelost worden door steeds meer
regeltjes te maken op het nationale,
continentale en internationale vlak. Het
gaat om ingewikkelde vraagstukken:
hoe moet je handelen als iemand
anders niet handelt.

Wat is de toegevoegde waarde van
certificeringen? Er is een veelheid aan
normen en te weinig voldoen aan het
complete spectrum van Cloud Compu
ting. Los van certificeringen worden ook
keurmerken besproken.

Is een Stichting Garantie Cloud gewenst
vergelijkbaar met de Stichting Garantie
Fonds? En als die wens er is, wie of wel
ke partij zou dit dan moeten initiëren en
onder welke condities.

Is certificeren
de oplossing?

Consultancy is een
risicovol vak geworden



De Europese Commissie heeft naar aanleiding van
haar verkenningen geconstateerd dat er drie
elementen in de markt momenteel een belangrijke rol
spelen die het vertrouwen om cloud te gaan gebruiken
moeten oplossen;

Er is een jungle van standaards, die een eenheid moet
worden. Inclusief de regels omtrent privacy.
Momenteel is ENISA bezig om het landschap van
bestaande certificeringen in kaart te brengen en waar
zij zich in het spectrum bevinden.

Eenduidige contract terms en condities in bouw
blokken. Men zoekt naar manieren om eenduidige
contracten te krijgen die opgebouwd zijn uit zoge
naamde blokken. Leveranciers kunnen dan hun oplos
singen toetsen aan de verschillende beschikbare blok
ken en deze in hun voorwaarden opnemen.

Het opstellen van een 'Code of Conduct'. Hiermee
wordt beschreven op welke wijze leveranciers zich
kunnen houden aan bepaalde gedragsregels. Het zal
niemand verbazen dat deze "code of conduct"
hoofdzakelijk over privacy gaat.

In tegenstelling tot de Verenigde staten kent Europa
niet een "safe harbour policy". Wel kan vermeld
worden dat in Brussel tussen het Europese continent
en de Verenigde staten wordt nagedacht over een
herziening van de Amerikaanse safe harbour policy.

Amerikaanse vendoren uit de USA denken NU al na
over de wijze van handelen in Europa, bijvoorbeeld
door het plaatsen van datacenters in Amsterdam en
in Duitsland.

Er zal mogelijk meer gebruik gemaakt worden van
encryptietools voor data voor het de cloud ingaat. Los
daarvan is momenteel een predikaat 'Made in Europe'
meerwaarde voor Europese vendoren vanuit marke
ting oogpunt. Hier wordt echter nog niet veel gebruik
van gemaakt.

Made in Europe

De rol van de
Europese
Commissie



Gaan cloud services brokers
alleen over public clouds
zoals de (oorsponkelijke)
definitie van Gartner aan
geeft? De groep van de
ronde tafel is van mening
dat ‘Brokers gelden voor
alle varianten’.

Kan je een serverpark eco
nomisch uberhaupt uitnut
ten of niet vanwege de
snelle economische verou
dering. Fiscaal is het 3 jaar,
maar volgens Intel is het
technologisch 18 maanden.

Vanuit privacy oogpunt
maar vooral vanuit veilig
heid is belangrijk hoe gere
geld wordt wie waar bij kan
en op welke momenten
(Federated airbag). Ook
daar zijn weer tools voor
om de autorisaties te rege
len. Inclusief ‘Single sign
off’ als een medewerker uit
dienst gaat, zodat die
afgemeld kan worden uit
alle applicaties met 1 druk
op de knop. Is degene die
factureert ook verantwoor
delijk voor de regie?

Hoe kan een ketenregisseur
aansturen? Bijv. bij een
partner zonder Escrow. Hoe
kan je daar mee omgaan?

Als value added reseller
kun je heel veel inkopen en
weer verkopen. Maar plat
doorverkopen heeft geen
toegevoegde waarde. Juist
de onderlinge samenwer
king van onderdelen is de
uitdaging en toegevoegde
waarde.

Aanvullingen

In de telecombusiness zitten er regis
seurs tussen aanbieders en afnemers,
deze regisseurs sturen echter niet zelf de
factuur. Ze kunnen wel invloed hebben
op factuur, ook al versturen ze deze niet.
Of er in een cloud keten een factuur
dienst opgenomen is, is aan de partners
in de keten zelf.

Belangrijk is wel dat wie het contract met
de klant heeft, ook doorgaans een
factuur relatie onderhoudt. Als het geld
spoor gevolgd wordt (het zogenaamde
'Follow the money' concept) kan het zijn
dat de afnemer bij verschillende partijen
uitkomt in plaats van bij 1 enkele parti j .

In juridische zin is de eindgebruiker die
de dienst afneemt verantwoordelijk voor
de data die zij genereert, met name als
privacygevoelige gegevens hierin staan.

Ben je altijd juridisch aansprakelijk als je
factureert? Bij het 'follow de money'
concept kan men degene vinden die (een
deel van) de keten regisseert. Maar
eindverantwoordelijk blijft de afnemer
van de cloud. In juridische zin is de
eindgebruiker die de dienst afneemt
verantwoordelijk voor de data die zij
genereert, met name als privacy
gevoelige gegevens hierin staan.

Maakt facturering het verschil?



De onwetendheid bij de klant is groot:
95% weet niet wat ze bestellen en hoe
en of deze met elkaar kunnen integreren.
Als Cloud Makelaar dient de vraag van de
klant goed te worden beoordeelt om tot
een juiste match te kunnen komen. Zorg
blijft ook na levering van belang, om te
voorkomen dat zaken complexer en/of
inefficiënt worden. Er moet als het ware
en idealiter een compliancy manager zijn
die wildgroei voorkomt.

Juist als het mis gaat liggen er kansen:
Vergelijkbaar met als een kleine
telecomprovider failliet gaat, waarbij een
Mobile Network Operator het overneemt,
zou een Cloud Continuity Operator als
‘garantieorganisatie’ klanten zekerheid
kunnen bieden. Die CCO beoordeelt dan
ook Cloud leveranciers. (Vergelijkbaar
met het garantiefonds voor reisorga
nisaties in het geval van faillissement.)

De algemene opvatting is dat resellers
wel zaken kunnen leveren, maar hun
minst sterke kant is het integratie
vraagstuk. Met name dat wordt als
belangrijk gezien. Daarbij zullen ICT
managers moeten mee veranderen met
zowel de interne als de externe
omgeving.

In het huidige cloud landschap en binnen
bedrijven gebeurt dit nog te weinig. De
regelgeving wordt als een kernelement
gezien. Met name de Europese regel
geving op het gebied van cloud en
telecom als men cloud écht wil laten
slagen.

Toegevoegde waarde
maakt het verschil

Er wordt vaak gewaarschuwd dat
bedrijven bij aanvang van contracten al
over hun exit strategie moeten
nadenken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld
voor dat de data van gebruikte
applicaties altijd beschikbaar zijn? En
zijn die data opnieuw te gebruiken in een
andere applicatie van een andere
provider die dezelfde functionaliteit
biedt? Is de exit clausule een standaard
onderdeel van het contract met
leveranciers en hoe werkt dit als met
cloud services brokers in een cloud keten
gewerkt wordt? Ook relevant is de vraag
wat er met data gebeurt als er een
faillissement wordt uitgesproken over de
cloud provider en de data wordt
geblokkeerd (is niet meer op te vragen).

Om met name het laatste vraagstuk te
kunnen beantwoorden is mogelijk meer
regulering vanuit de overheid nodig.

Voor de vraagstukken die gaan over de
zogenaamde "vendor lockin" zullen
contract managers in de dienstafne
mende bedrijven hoofdzakelijk na moe
ten denken.

De mogelijkheid om
weg te kunnen gaan



Een vereniging van cloud services brokers zou nuttig zijn om
kennis te delen en kan een beoordeling op Cloud readiness
leveren door middel van een lijst van vragen voor selectie van
een cloud. Belangrijk hierbij is dat de adviseur onafhankelijk is.
Eventueel inclusief een beoordeling van cloud readiness van de
organisatie.

Op het gebied van infrastructuur/bandbreedte ontstaan
commodity’s, in tegenstelling tot applicaties die –in samenhang
met elkaar nooit een commodity kunnen worden.

Juist voor ingewikkelder zaken is direct persoonlijk contact
nodig. De reseller moet van systeem integrator naar service
integrator. Een goed voorbeeld is de creditcard cloud.

Een Cloudketenregisseur kan zowel binnen als buiten de
organisatie zitten en heeft juist niet alleen technische kennis
maar ook organisatorische business kennis nodig.

Grote kansen liggen er bij het MKB, waar weinig bekendheid is
met de cloud, of überhaupt IT.

Aandacht voor het verdienmodel, waarbij we kunnen leren van
andere branches.

Opzet en introductie van gedragscode rond gebruik van social
media, dataclassificatie etcetera wordt als bijzonder wenselijk
geacht.

Het risico dat met het inschakelen van een cloud services
broker gelopen wordt is dat er mogelijk geen exit clausule te
vinden is vanwege hun fundamentele rol in de keten.

Take aways



In de ronde tafel sessies is ook de rol van de overheid
besproken. Zowel op landelijk als op Europees niveau.
De deelnemers van de ronde tafel sessies hebben ook
een paar kansen geïdentificeerd die de overheid op zou
kunnen pakken, naast de al bestaande initiatieven;

Dataportering zou beter geregeld kunnen worden. Er is
hierbij een vergelijking te maken met mobiele telefonie,
waarbij het mobiele nummer heel eenvoudig
meegenomen kan worden van de ene naar de andere
provider als het contract vrij is, door de regulering
vanuit de ACM. Een zelfde regulering zou er moeten
komen voor het porteren van je data als van provider
gewisseld wordt. Mogelijk afhankelijk van en/of op basis
van dataclassificatie.

Er zijn heel veel branches, en dus heel veel verschillende
clouds. De generieke norm van die branche zou dan
uitgebreid moeten worden met een stukje specifieke
norm voor cloud.

Cloud beoordeling met + en – voor bepaalde karakte
ristieken, vergelijkbaar met de consumentenbond, zodat
potentiele klanten bewust worden waar ze op moeten
letten en wat voor hen belangrijk is of juist niet,
eventueel aangevuld met publieke beoordelingen (denk
ook aan websites als ‘debestenotaris’ of
‘degoedkoopstenotaris’).

Kansen voor de overheid



Markante uitspraken

Gedurende de ronde tafel sessies werden uitspraken gedaan in het
kader van Cloud Services Brokerages. Een aantal van die uitspraken
wilden wij u niet onthouden;

 DE Cloud bestaat niet

 Laat je niet met een Cloudje het riet insturen

 Hoe groter de organisaties zijn, hoe onbetrouwbaarder ze worden

 Eindgebruikers verwachten dat er een bed uit een keukenkastje komt

 Een goede consultant is een dokter, een goede Cloudbroker is een
voorbehoedsmiddel

 De cloud consultant heeft een fundamenteel andere rol dan de cloud
services broker




