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De public cloud kan bedrijven toekomstbestendig en 
succesvoller maken. Alleen al door de besparing op 
infrastructuur en de schaalbaarheid is een overstap 
de overweging waard. Tegelijk brengt de weg ernaartoe 
commerciële, financiële en technische uitdagingen 
met zich mee. Ook de rol van de partner verandert. 
Voor uw klanten wordt u de trouwe cloudadviseur die 
antwoorden heeft op alle vragen.

Wat is de toegevoegde waarde van Microsoft Azure 
voor uw bedrijf en die van uw klant? Wat heeft Azure 
DevOps-teams te bieden? En wat zijn de voordelen 
voor securityprofessionals en IT-management? Wij 
helpen u bij het beantwoorden van deze vragen.

Ver. 3.1  03/2018

Dit moeten partners en klanten weten 
over Microsoft Azure

U overweegt uw diensten te gaan aanbieden via het Azure-cloudplatform van  
Microsoft? Dan is uw voorbereiding essentieel.

HET PLATFORM // DE SECURITY //  
EN NOG VEEL MEER

INS
OUTS

.

Alle ins & outs 
over Microsoft Azure
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Microsoft-partners kunnen een klant die de stap naar 
de cloud wil zetten op meerdere manieren helpen. 
Met een Services Provider License Agreement (SPLA) 
het complete Microsoft-applicatielandschap  
aanbieden vanuit uw eigen private cloud, is slechts 
één van de opties.

Alternatief is de IT van de klant migreren naar Azure, 
de public cloud van Microsoft. Deze optie biedt u als 
partner meerdere voordelen. Zo heeft u niet te maken 
met jaarlijkse investeringen in eigen infrastructuur, 
nieuwe diensten kunt u sneller leveren en Microsoft 
zorgt ervoor dat de infrastructuur voldoet aan de  
geldende wet- en regelgeving. En niet onbelangrijk: 
deze optie is voor partners financieel bijzonder  
interessant.

Dit blijkt onder andere uit ‘The Partner Opportunity 
Assessment For Azure Service Providers’ van Forrester 
Research. Drie jaar na de overstap is er al sprake van 
een return on investment (ROI) van 141 procent, bij  
een brutomarge van 49 procent. Met name de  
professional services die partners kunnen leveren – 
zoals het uitvoeren van migraties en het optimaliseren 
van applicaties voor de cloud – vormen een  
aantrekkelijke bron van inkomsten.

DE KRACHT VAN AZURE
Als partner kunt u beide ‘modellen’ naast elkaar  
hanteren, en bijvoorbeeld nieuwe klanten laten landen 
op Azure terwijl u bestaande SPLA-klanten geleidelijk 
migreert naar de public cloud van Microsoft. Maar hoe 
beweegt u klanten tot een overstap naar Azure? Als ze 
al profiteren van de kostenefficiëntie en flexibiliteit  
van uw private cloud, moet u wellicht met extra  
argumenten komen. Deze vijf kenmerken zijn dan 
zeker het vermelden waard:

Hybride
Als uw klant kiest voor Azure, maakt het 
eigenlijk niet uit of zijn data en applicaties 

zich in de cloud, on-premises of aan de randen van 
het netwerk (de ‘edge’) bevinden. Azure biedt de tools 
en services die nodig zijn voor het beheer van de  
hybride cloud. Een voorbeeld daarvan is Azure Arc. 
Deze dienst maakt het mogelijk om meerdere cloud- 
en on-premises omgevingen vanuit één portal te  
beheren.

Voor partners kan het aantrekkelijk zijn om de IT-omgeving van een klant naar  
Microsoft Azure te migreren. Maar ook de klant heeft hier veel voordeel bij. Welke 
argumenten kunt u inzetten voor een overstap naar de public cloud van Microsoft?

WAT MAAKT AZURE AANTREKKELIJK 
VOOR ALLE PARTIJEN?
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Veilig
Security is voor steeds meer bedrijven een 
reden om voor de cloud te kiezen. Zeker 

Azure is dan een veilige keuze. Microsoft heeft maar 
liefst ruim 3.500 fulltime securityprofessionals in 
dienst. Die zorgen er met geavanceerde tools voor dat 
het platform voldoet aan de wereldwijde standaarden 
voor informatiebeveiliging zoals de ISO 27001.

Compliance met bijvoorbeeld de Nederlandse NEN 
7510 en de richtlijnen van De Nederlandse Bank en  
de Autoriteit Financiële Markten is eveneens  
gegarandeerd. Daarnaast biedt Azure de tools die uw 
klant nodig heeft om naleving van de Algemene  
verordening gegevensbescherming (AVG) aan te tonen.

Intelligent
Het cloudplatform van Microsoft helpt uw 
klant oplossingen slim te maken. Zo zijn 

apps beschikbaar voor het trainen en integreren van 
deep learning- of artificial intelligence (AI)-modellen. 
Azure Machine Learning Studio helpt ontwikkelaars 
bijvoorbeeld bij het bouwen en trainen van voorspel-
lende modellen. Ook functionaliteiten zoals chatbots 
en spraakherkenning zijn eenvoudig beschikbaar.

Gericht op ontwikkelaars
Azure biedt ontwikkelaar een rijk gevulde 
gereedschapskist. Zo biedt Azure DevOps 

ontwikkelaars verschillende tools om code te bouwen 
in populaire talen, deze te testen en vervolgens uit te 
rollen naar elk gewenst platform en cloud. Maar denk 
ook aan Visual Studio, Azure Kubernetes Service (AKS) 
voor het ontwikkelen, uitrollen en beheren van  
Kubernetes-containers en Dev Spaces voor het  
uitrollen, testen en debuggen van een applicatie.

Vertrouwd
Dat een platform ‘vertrouwd’ aanvoelt, is 
misschien niet het belangrijkste selectie-

criterium. En toch is het geen onbelangrijk argument 
om voor Microsoft Azure te kiezen. Het zorgt er bij een 
migratie voor dat de leercurve niet al te steil is.

Grote kans dat uw klant al bekend is met Windows 
voor de desktop of voor de server, met tools zoals 
Visual Studio en ASP.NET en programmeertalen zoals 
Visual Basic, C++ en .NET. In dat geval kan hij op Azure 
snel aan de slag. Dat maakt een migratie naar een 
public-cloudomgeving een stuk aantrekkelijker.

5

42

3

Alle ins & outs 
over Microsoft Azure



WH I T E PA P ER

Azure vereist geen investeringen vooraf
Met Azure hoeven uw klanten niet meer te 
investeren in eigen serverhardware. Dankzij 

het cloudgebaseerde model is de financiering van die 
kapitaalinvestering de verantwoordelijkheid van de 
provider. 

Met Azure besparen op loonkosten
Het leeuwendeel van de IT-kosten is vaak 
niet zozeer de hardware, maar het perso-

neel. Goede IT’ers zijn kostbaar. Hun salarissen en an-
dere arbeidskosten zijn meestal hoger dan de kosten 
voor hard- en software. En dan laten we de kosten 
voor de werving van dit schaarse talent nog buiten 
beschouwing.

Gaan klanten verhuizen naar de cloud, dan is een deel 
van de maandelijkse abonnementskosten bestemd 
voor dekking van personeelskosten van de provider. 
Dat is door het schaalvoordeel van de provider een 
veel kleiner bedrag dan wanneer zij al dat werk in 
eigen beheer zouden doen. 

Dat betekent overigens niet dat eigen IT’ers over bodig 
worden. Zij kunnen zich focussen op meer strate-
gisch-inhoudelijk werk, zoals de ontwikkeling van 
applicaties. Van de repetitieve beheerwerkzaamheden 
zijn ze verlost. Daar profiteert de hele organisatie van.

Met Azure overinvesteringen voorkomen 
voor het opvangen van piekbelasting
Hebben klanten tijdelijk meer verwerkings-

kracht en capaciteit nodig, bijvoorbeeld vanwege 
seizoens verkopen? Dan betalen zij alleen gedurende 
die periode voor die extra paardenkrachten. Vergelijk 
dat met een eigen server. Deze moet altijd berekend 
zijn op piekbelastingen en wordt bijna altijd overge-
dimensioneerd door de technici. Dat betekent dat in 
‘rustige’ perioden capaciteit van die server ongebruikt 
blijft, terwijl organisaties daar wel fors voor hebben 
betaald. Azure kent dat nadeel niet. De capaciteit kan 
periodiek worden op- en afgeschaald. Zo betalen  
klanten in rustige perioden niet voor onnodige 
IT-capaciteit.

Natuurlijk zijn financiële voordelen niet per se doorslaggevend voor een stap richting 
de cloud. Maar het helpt wel als zowel u als uw klanten onderaan de streep kosten 
besparen. Microsoft Azure doet precies dat, en wel om deze 5 redenen.

5 MANIEREN 
WAAROP AZURE KOSTEN BESPAART

.
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Azure drukt de energiekosten
De cloud gaat veel efficiënter om met 
elektriciteit dan eigen servers. Azure maakt 

efficiënt gebruik van de beschikbare hardware. In 
een eigen datacenter worden servers zelden volledig 
benut. Inactieve servers verspillen energie. De energie-
kosten die een cloudprovider in rekening brengt, liggen 
dan ook lager dan wanneer klanten eigen servers 
beheren.

Azure haalt de noodzaak voor redundante  
hardware weg
Niemand zit te wachten op een IT-storing 

die de gehele organisatie stillegt. Wie eigen servers 
beheert, moet daarom eigenlijk altijd extra hardware 
aanschaffen. Zodat bij een storing de ‘reservehard-
ware’ het direct kan overnemen. Een kostbare grap.

Met Azure zijn organisaties van die noodzaak verlost. 
De provider zorgt voor een goede continuïteit. 
Alle extra hardware die daarvoor nodig is, komt voor 
zijn rekening.
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Met 85.000 medewerkers en 44.000 benzinestations 
in 70 landen verwerkt Shell bergen data. Soms in 
afgelegen gebieden waar de internetverbindingen niet 
optimaal zijn. Dat laatste was voor het olieconcern 
een reden om zijn artificial intelligence (AI)-platform 
te baseren op Microsoft Azure. Diensten zoals Azure 
IoT Edge, Azure IoT Hub en Azure Databricks verwerken 
data zoveel mogelijk lokaal. Alleen de data die in aan-
merking komen voor geavanceerde analyses, worden 
geüpload naar het cloudplatform van Microsoft.

In april 2018 kondigde Microsoft een strategische  
samenwerking aan met C3 IoT, een leverancier van  
een Platform-as-a-Service voor AI- en IoT- 
toepassingen. Een hechte integratie van dit platform 
met Azure maakt een snelle ontwikkeling en uitrol van 
AI-gebaseerde applicaties mogelijk. Bij Shell leverde 
dat onder andere deze drie toepassingen op:

Levens redden met analysetools
Stelt u zich eens voor: een man steekt een 
sigaret op terwijl hij staat te tanken.  

Dan wil je zo snel mogelijk ingrijpen. Een vonk of een 
onverwachte beweging kan immers al een explosie 
veroorzaken, met mogelijk doden tot gevolg.

Op de meeste tankstations leggen camera’s alle 
gebeurtenissen vast, van iets onschuldigs als een 
automobilist die zijn voorruit schoonmaakt tot diefstal 
in de winkel. Het gaat vaak al om 6 camera’s die per 
seconde 200 megabyte aan data vastleggen. Hoe filter 
je uit die enorme stroom beelden de ongewenste 
handelingen zoals diefstal of zelfs levensbedreigende 
situaties?

Shell zet hiervoor Azure IoT Edge en machine learning 
in. De camerabeelden worden lokaal opgeslagen en 
razendsnel geanalyseerd met tools die gaandeweg 
beter worden in het herkennen van gevaarlijke  
situaties. Is er sprake van een gevaarlijke situatie?  
Dan gaat het beeld naar de Azure-cloud voor een 
diepgaandere analyse. Blijkt het inderdaad te gaan om 
roken tijdens het tanken, dan ontvangt de manager 
van het tankstation een melding en wordt de  
benzinetoevoer afgesloten. 

Steeds vaker nemen computers belangrijke beslissingen. Zo ook bij Shell, dat  
gebruikmaakt van het C3 IoT Platform op Microsoft Azure. Lees verder voor enkele 
mooie praktijkvoorbeelden van ‘slimme toepassingen’.

HOE SHELL MET AZURE 
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INZET

.
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Efficiënt boren naar olie en gas
Hoe weet je als ingenieur of geoloog in  
welke gesteentelagen de meeste olie of 

gas zit zodat je gericht kunt boren? Shell ontwikkelde 
hiervoor Geodesic. Deze ‘boorsimulator’ visualiseert 
het olie- en gasgesteente, en geeft op basis van  
geteste algoritmen realtime aan wat de beste plaat-
sen zijn om te boren. Ook voorspelt het systeem de 
resultaten van de booractiviteiten.

Geodesic biedt Shell meerdere voordelen. De kans op 
het verkeerd plaatsen van een put is kleiner en er is 
minder onzekerheid over de opbrengst. Ook verkleint 
de toepassing het risico op botsingen wat de veiligheid 
bevordert.

Onderhoud beter voorspellen
Shell heeft wereldwijd honderdduizenden 
bedrijfskritische ‘assets’ in beheer. Die be-

vinden zich bijvoorbeeld op offshore locaties, in putten 
en bij raffinaderijen. Voor het olie- en gasconcern is 
het belangrijk dat eventuele problemen met dit mate-
rieel tijdig worden opgemerkt. In het ideale geval zijn 
de reserveonderdelen al onderweg nog voordat een 
storing optreedt. Dat voorkomt niet alleen downtime 
maar ook gevaarlijke situaties.

Shell vertaalde zijn jarenlange ervaring met het beheer 
en onderhoud van die assets naar een algoritme dat 
draait op de Azure Cloud. 24 of 48 uur voordat bij-
voorbeeld een compressor dreigt uit te vallen, krijgt 
de verantwoordelijke operator al een seintje. Door snel 
te handelen bespaart het bedrijf hoge kosten door 
downtime.

KRACHT VAN AI OP AZURE
Zijn de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie 
voor alle ondernemingen weggelegd? Ook een  
mkb’er kan baat hebben bij predictive maintenance, 
of bij geautomatiseerde analyses van videobeelden. 
De voorbeelden van Shell laten zien wat er mogelijk is 
met AI op het Azure-cloudplatform: een veiligere en 
efficiëntere business tegen lagere kosten.

2
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Voor het genereren van een volwaardige IoT-
toepassing zij n meerdere bouwstenen nodig. 
Natuurlij k de IoT-devices zelf en de infrastructuur om 
die apparaten met elkaar te verbinden. Maar ook de 
services voor het opslaan, visualiseren en analyseren 
van de sensordata die de IoT-apparaten genereren.

Microsoft biedt een belangrij k deel van deze bouw-
stenen. Het gaat dan om door Microsoft beheerde 
cloudservices voor bij voorbeeld het verbinden en 
beheren van grote aantallen IoT-assets en het 
analyseren van de sensordata. Die services zij n in 
sommige gevallen ook los te gebruiken, maar vormen 
samen een krachtig IoT-platform. Het gaat onder 
andere om deze vij f PaaS-diensten:

Azure IoT Hub
De Azure IoT Hub-service is hét kern-
element van de Azure IoT-architectuur. 

Met IoT Hub verbindt en controleert u grote aantallen 
IoT-apparaten. Het is een volledig door Microsoft 
beheerde IoT-cloudservice voor beveiligde en 
schaalbare tweerichtingscommunicatie tussen de 
IoT-devices enerzij ds en de systemen in de backend 
anderzij ds. Azure IoT Hub is hét controlecentrum waar 
alle ruwe sensordata binnenstromen.

Times Series Insights
De andere bouwstenen van een volwaardige 
IoT-toepassing bestaan uit geschikte tools 

voor de opslag, de eventuele visualisatie en de analyse 
van IoT-data. Daarvoor zij n in veel gevallen de binnen 
Azure bekende oplossingen in te zetten, zoals SQL 
Database en Azure Synapse Analytics voor opslag en 
Power BI voor visualisatie.

Specifi ek binnen het IoT-serviceportfolio is er ook 
de zogeheten ‘Times Series Insights’-service, die 
relatief eenvoudig met Azure IoT Hub kan worden 
geïntegreerd. Daarmee kunt u grote volumes tij dreeks-
gegevens van IoT-apparaten opslaan én visualiseren, 
terwij l u er tevens query’s op los kunt laten.

Met een cloudplatform als Microsoft Azure IoT kunnen organisaties direct aan de 
slag. Wat zit er allemaal in deze IoT-gereedschapskist?

1
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Stream Analytics
Voor het realtime monitoren en analyseren 
van stromen ruwe IoT-data kan verder  

zonder problemen een Azure-service als ‘Stream  
Analytics’ in de Azure IoT-oplossing worden geïnte-
greerd. Hiermee detecteert u bijvoorbeeld specifieke 
patronen op basis waarvan de juiste corrigerende 
acties kunnen worden ingezet. Zo’n corrigerende actie 
kan preventief onderhoud of een voortijdige vervanging 
van een machineonderdeel zijn.

Azure Machine Learning
Hoe bepaalt u specifieke patronen op basis 
waarvan (bij)sturing plaatsvindt? Daarvoor 

biedt Microsoft geavanceerde analysetools zoals Azure 
Machine Learning. Met behulp van deze eveneens 
relatief eenvoudig te integreren service zijn de meer 
complexe patronen te detecteren. Een beslissing 
als ‘wel of niet ingrijpen’ is dan veel gefundeerder te 
nemen.

Daarbij maakt men veelal gebruik van statistische  
modellen gebaseerd op historische datapatronen  
uit de praktijk, die door middel van machine  
learning-technologie worden opgespoord en bloot-
gelegd. Deze aanpak levert op het gebied van  

preventief onderhoud aanzienlijke kostenbesparingen 
op. Falen van apparatuur is veel beter te voorspellen 
aan de hand van die typische datapatronen.

Azure IoT-oplossingsversnellers
De Azure IoT-oplossingsversnellers bestaan 
uit een aantal door Microsoft voorgecon-

figureerde IoT-scenario’s. Daarmee kunnen bedrijven 
met de juiste programmeerkennis in huis versneld 
IoT-toepassingen creëren. Ze bieden als het ware een 
soort snelkookpan voor het bouwen en implemen-
teren van veelgevraagde IoT-oplossingen.

EERSTE KENNISMAKING
De Azure IoT-oplossingsversnellers vormen een  
perfect startpunt voor een eerste kennismaking met 
het Azure IoT PaaS-portfolio. Ze implementeren  
bewezen procedures voor veelvoorkomende 
IoT-scenario’s. Is de benodigde kennis op program-
meergebied niet aanwezig? Dan is Azure IoT Central 
een optie. Met deze SaaS-oplossing kunnen  
organisaties relatief snel IoT-oplossingen creëren. 

3
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Microsoft helpt Azure-partners
Als u gebruikmaakt van Azure, deelt u de 
verantwoordelijkheid voor de security met 

Microsoft. Microsoft hanteert hiervoor een ‘shared 
responsibility’-model. Dit model komt er in de meeste 
gevallen op neer dat de cloudprovider zorgt voor de 
beveiliging van de cloud. Afhankelijk van de gemaakte 
afspraken is de klant of de partner verantwoordelijk 
voor alles wat in de cloud staat.

Volgens dit model is de fysieke beveiliging altijd de 
volledige verantwoordelijkheid van de cloudprovider. 
Of de cloudprovider een verantwoordelijkheid  
draagt als het gaat om zaken als Identity & Access  
Management en controles op applicatieniveau, is 
afhankelijk van het servicemodel (IaaS, PaaS of SaaS). 
Wordt Identity & Access Management afgenomen als 
PaaS of SaaS, dan is een juiste werking van een  
voorziening als multifactorauthenticatie de  
verantwoordelijkheid van Microsoft. Het is echter aan 
de partner of de klant om de dienst goed te  
configureren.

Azure biedt slimme beveiligingstools
Ook als de verantwoordelijkheid voor  
security volgens het shared responsi bility-

model op uw bordje ligt – bijvoorbeeld als het gaat 
om de classificatie en beveiliging van data – betekent 
dat niet dat u er alleen voor staat. Microsoft helpt u 
met ingebouwde beveiliging en een brede reeks tools 
die via het Azure-platform beschikbaar is. 

Neem als voorbeeld virtual desktops. Die kunt u met 
behulp van bijvoorbeeld Windows Server, Office Plus 
Pro en Remote Desktop Services (RDS) aanbieden 
vanuit uw eigen datacenter. Maar dan moet u nog wel 
aanvullende voorzieningen treffen, onder andere voor 
een gecontroleerde toegang tot de desktopomgeving, 
het maken van back-ups en de detectie van malware.

Bij het leveren van Microsoft-diensten vanuit uw eigen private cloud in uw eigen 
datacenter bent u als partner zelf volledig verantwoordelijk voor de security. Een last 
die mogelijk zwaar op uw schouders drukt. Microsoft Azure kan dan voor een hele 
verlichting zorgen. Hoe? Dat leggen we u graag uit.
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In Microsoft 365, de ‘productiviteitscloud’ die draait  
op Azure, zitten die voorzieningen in veel gevallen 
standaard al ingebakken. Denk dan aan Windows  
Defender Antivirus en Device Guard, Microsoft  
Defender Advanced Threat Protection en aan tools 
voor multifactorauthenticatie en de back-up van 
gegevens. En afhankelijk van de instellingen worden 
(security-)updates automatisch doorgevoerd. De klant 
of partner hoeft alleen maar te zorgen voor een goede 
configuratie en beheer.

Azure biedt bovendien toegang tot de tools die u nodig 
heeft om de omgeving van uw klant veilig te maken en 
te houden. Denk dan aan Azure Lighthouse voor het 
beheer van grote aantallen Azure-klant omgevingen 
vanuit één portaal. Hier is het bijvoorbeeld mogelijk 
om met één klik securitypolicy’s toe te wijzen aan 
meerdere klanten. Of denk aan Azure Sentinel voor 
een detectie van en reactie op bedreigingen. Deze 
tool voor Security Information and Event Management 
(SIEM) is gebouwd op het Azure-platform.

Azure schept vertrouwen
Security is voor organisaties inmiddels een 
belangrijke reden om de stap naar de cloud 

te maken. Hier is een beveiligingsniveau mogelijk dat 
on-premises vaak niet haalbaar is. En dat vaak ook 
nog eens tegen lagere kosten. Maar dan willen ze wel 
samenwerken met partijen die hun securityprocessen 
aantoonbaar op orde hebben, en waar ze vertrouwen 
in kunnen hebben.

Dat vertrouwen stellen ze in u als partner, en dat 
vertrouwen kunt u verder versterken door Azure in de 
samenwerking te betrekken. De investeringen die  
Microsoft de afgelopen jaren heeft gedaan in de  
security van het Azure-platform, zijn indrukwekkend 
te noemen. Ruim 3.500 fulltime security professionals 
zorgen er dagelijks met geavanceerde tools voor dat 
het platform continu voldoet aan de wereldwijde 
standaarden voor informatiebeveiliging zoals de ISO 
27001.

3
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Azure Kubernetes Service
Containers zijn enorm populair, ook onder 
ontwikkelaars. Een container bestaat simpel 

gezegd uit een volledige runtime-omgeving: een appli-
catie, plus alle afhankelijkheden, bibliotheken, binary’s 
en configuratiebestanden. En dat allemaal gebundeld 
tot één pakketje dat u zonder problemen kunt ver-
plaatsen, bijvoorbeeld naar een ander cloudplatform.

Deze aanpak biedt ontwikkelaars meerdere voordelen. 
Zo beschikken ze hiermee over een gecontroleerde 
omgeving voor een snelle en eenvoudige ontwikkeling 
en implementatie van applicaties. Nieuwe functies en 
toepassingen zijn snel in gebruik te nemen. Een ander 
voordeel van containers is de hoge mate van voorspel-
baarheid. Waar de container ook draait, de software 
zal zich niet anders gedragen.

Ontwikkelaars kunnen op het Azure-platform al jaren 
gebruikmaken van containertechnologie. Momenteel 
zet Microsoft vooral in op zijn Azure Kubernetes  
Service (AKS) voor het ontwikkelen, uitrollen en  
beheren van Kubernetes-containers. 

Azure Dev Spaces
Wat als een applicatie problemen vertoont? 
Debugging betekent dan vaak het inrichten 

van een dedicated testomgeving waarmee veel  
kostbare tijd verloren gaat. Met Azure Dev Spaces –  
primair bedoeld als aanvulling op AKS en voorlopig als 
preview beschikbaar – pakt Microsoft de zaken iets 
anders aan.

Met Dev Spaces is het uitrollen, testen en debuggen 
van een applicatie een kwestie van het aansluiten van 
de eigen integrated development environment (IDE) 
op een AKS-cluster dat Dev Spaces ondersteunt. Die 
IDE kan bijvoorbeeld Visual Studio zijn op een Mac, 
Windows- of Linux-machine. De lokaal bewerkte code 
wordt via een SSH-tunnel gesynchroniseerd met de 
desbetreffende AKS-container. Zonder lokaal tooling te 
installeren voor bijvoorbeeld Kubernetes.

In de huidige digitale transformatie ligt de nadruk op het snel opleveren van  
applicaties. Klanten en medewerkers willen nieuwe digitale mogelijkheden het liefst 
gisteren in gebruik nemen. Microsoft Azure biedt applicatieontwikkelaars hulp.  
5 voorbeelden van tools die de time-to-market van next-generation applicaties  
aanzienlijk verkorten.
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ZO ONTWIKKELT U 
APPLICATIES SNELLER MET AZURE
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Azure Functions
Iedere applicatie moet uiteindelijk landen 
op een fysieke of virtuele machine met 

voldoende capaciteit. Dit betekende in het verleden 
dat een ontwikkelaar na moest denken over de onder-
liggende IT-infrastructuur. Die wordt in de cloud echter 
aan het zicht onttrokken. Vaak is niet eens duidelijk 
waar een applicatie ‘landt’.

Met Azure Functions heeft Microsoft de ontwikkeling 
van applicaties ‘serverless’ gemaakt. Het idee achter 
serverless computing of Function-as-a-Service is dat 
een ontwikkelaar de code aanmaakt en uploadt en 
aangeeft wanneer de cloudprovider de code moet uit-
voeren. Zodra zich een trigger of gebeurtenis voordoet, 
is het de verantwoordelijkheid van de cloudaanbieder 
om de code in een geschikte uitvoeringsomgeving te 
laden, de code uit te voeren en vervolgens de  
computerresources vrij te geven.

Ook bij deze serverloze aanpak zijn servers natuurlijk 
nog altijd nodig, maar daar heeft de ontwikkelaar geen 
omkijken meer naar.

Azure DevOps
Snelle en foutloze ontwikkeling van nieuwe 
software vraagt een hechte samenwerking 

tussen development en operations. Het is de kern-
gedachte achter DevOps. Microsoft bevordert die 
samenwerking met Azure DevOps. Dit is de opvolger 
van Visual Studio Team Services.

Azure DevOps biedt ontwikkelaars verschillende tools, 
zoals Azure Pipelines om code te bouwen in populaire 
talen, deze te testen en vervolgens uit te rollen naar 
elk gewenst platform en cloud. Andere voorbeelden 
zijn Azure Boards voor het plannen, bijhouden en 
bespreken van werkzaamheden en Azure Repos voor 
codereviews.

Azure Service Fabric
Een nieuwe trend in softwareontwikkelland 
luistert naar de naam ‘microservice’. Hierbij 

wordt een grote, ‘monolitische’ applicatie opgeknipt  
in meerdere kleine applicaties die met elkaar praten 
en samen dezelfde functionaliteit leveren. Deze  
aanpak zou onder andere de time-to-market van 
nieuwe applicaties verkorten, de performance  
verbeteren en het onderhoud efficiënter maken.  
De verschillende onderdelen van de totale toepassing 
zijn onafhankelijk van elkaar bij te werken.

Microsoft ondersteunt de ontwikkeling van  
microservices met Azure Service Fabric en de volledig 
beheerde Azure Service Fabric Mesh. Hiermee biedt 
de cloudprovider een Platform-as-a-Service voor het 
bouwen van zeer schaalbare cloudapplicaties die zijn 
opgebouwd uit microservices. Een op microservices 
gebaseerde clouddienst kan in het begin gebruik-
maken van slechts enkele machines en opschalen 
naar duizenden. Service Fabric helpt de ontwikkelaar 
bij de orchestratie van al die microservices.

Dat dit platform werkt, heeft Microsoft in de praktijk 
bewezen. Onder andere de kerninfrastructuur van 
Azure zelf is opgebouwd met behulp van Service 
Fabric.
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Bij DevOps ligt de nadruk op een hechte samen-
werking tussen software-engineers (development) en 
andere IT-specialisten (operations). Beide partijen  
hebben elkaar nodig om nieuwe software snel en 
foutloos te ontwikkelen. Microsoft ondersteunt  
DevOps-teams gedurende de gehele ‘development 
lifecycle’ met Azure DevOps. Hiermee kunnen  
development en operations efficiënter samen aan 
code werken.

OPVOLGER VSTS
Azure DevOps werd in 2018 gepresenteerd als de 
opvolger van Visual Studio Team Services (VSTS), dat 
nog niet zo lang geleden als Visual Studio Online (VSO) 
door het leven ging. Met ingang van de 2019-versie is 
Azure DevOps Server bovendien de nieuwe naam voor 
de on-premises Team Foundation Server (TMS).

Met de ‘rebranding’ hoopt Microsoft duidelijker te 
maken dat de DevOps-tools er zijn voor iedereen 
binnen alle DevOps-teams. Dus niet alleen voor de 
Microsoft-ontwikkelaars, maar bijvoorbeeld ook voor 
de PHP- of Go-developer. Daarbij maakt het niet uit op 
welk platform de applicatie wordt uitgerold. Nieuwe 
opensourcesoftware plaatsen op GitHub en  

implementeren in uw eigen datacenter of in een 
container op Amazon Web Services (AWS)? Met Azure 
DevOps kan het allemaal.

DE ONDERDELEN
Azure DevOps biedt hiervoor verschillende tools:

DevOps-teams staan bij de ontwikkeling van nieuwe software onder een constante 
druk. Het moet sneller, beter en goedkoper. Microsoft schiet te hulp met Azure  
DevOps. Wat zit er allemaal in deze cloudgebaseerde gereedschapskist voor  
ontwikkelaars?

NIET ALLEEN VOOR MICROSOFT-
DEVELOPERS

.

AZURE DEVOPS:
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Azure Pipelines
Dit is een continuous delivery-tool die  
concurreert met bijvoorbeeld het 

opensource Jenkins. Azure Pipelines is ontworpen om 
code te bouwen in populaire talen, deze te testen en 
vervolgens uit te rollen naar elk gewenst platform en 
cloud. Of zoals Microsoft het omschrijft: “Verbind met 
GitHub of elke andere Git-repository en lever continu.”

Azure Pipelines is beschikbaar op GitHub. Voor 
opensource-repository’s zijn tot tien gelijktijdige CI/
CD-pipelines gratis te gebruiken. De integratie van 
GitHub in de dienstverlening van Microsoft wordt 
daarmee steeds zichtbaarder.

Azure Boards
Dit is de plaats voor het plannen, bijhou-
den en bespreken van werkzaamheden. 

Ingebouwde scrumborden en planningshulpmiddelen 
helpen bijvoorbeeld bij het uitvoeren van sprints en 
het inplannen van vergaderingen. Azure Boards onder-
steunt tracking met de Kanban-methode, backlogs, 
teamdashboards en custom reporting.

Azure Artifacts
Hiermee creëer en host je Apache Maven-, 
npm- en NuGet-packagefeeds van openba-

re en privébronnen die je vervolgens kunt delen met 
uw team. Artifacts kan volledig worden geïntegreerd 
met Azure Pipelines.

Azure Repos
Met Azure Repos beschikken ontwikkelaars 
over een tool voor codereviews. Microsoft 

biedt een onbeperkt aantal gratis Git-repository’s met 
geavanceerde mogelijkheden voor bijvoorbeeld re-
views, filemanagement en het zoeken naar code.

Azure Test Plan
De naam zegt het eigenlijk al: dit is de 
alles-in-eenoplossing voor het testen van 

applicaties. Azure Test Plan biedt de mogelijkheden 
voor uitvoeren van geautomatiseerde en handmatige 
tests en het verzamelen van feedback van gebruikers. 
Dat gaat gewoon via de browser.

PROBLEEMLOZE MIGRATIE
De genoemde tools zijn zowel gecombineerd als los 
van elkaar in te zetten en gratis uit te proberen. 

Nieuwsgierig hoe u Azure kunt inzetten voor uw  
klanten? Wij gaan graag met u in gesprek.
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