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 Specialist in Software Defined Data Centers:
 Adviezen en architectuur

 Ontwerp en realisatie

 Beheer en innovatie

 Workshops, kennissessies en onderzoek

 Metis IT is merk- en leveranciers onafhankelijk:
 Vrijheid in mogelijkheden, “best of breed”

 Brede en diepgaande expertise op beveiligde IT-infrastructuren

 Klant specifieke oplossingen, “best fit”

Metis IT

Metis IT
Kalfjeslaan 70
2623AJ Delft 

Kijk voor meer informatie op:
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En voor onze publicaties op: 
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Waar gaat het om bij automatisering?

Applicaties & Data

Middleware

Databases

Virtuele machines

Servers

Netwerk & Opslag



De applicatie-omgeving

Servers

Opslag

Netwerken

Loadbalancers

Beveiliging

Software

OTAP-omgevingen

Policies



vRA & NSX: uitrol volledige applicatie-omgeving



De blueprint stuurt vRA/vRO aan….

CloudPhysical Virtual

vSphere Hyper-V XenServer

Linux Windows

Cloud Providers

vCloud
Hybrid
Service

vCloud Automation Center

Self-Service

Infrastructure
Services

Application 
Services

Custom 
Services

vRealize Automation / Orchestration

Policy-Based Governance with Automated Delivery

Application Release Automation

Externe
Systemen

Monitoring IPAM

CMDB



Wat gaan we maken?
Uplink (NSXEDGE LAN)

NSXDB LANNSXWEB LAN

Functies:
- Routering
- Load Balancer
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Kies indien gewenst een 
machine prefix. 

Bij geen informatie worden de 
standaard waardes genomen van de 

business group.



Kies bij Build information for Clone voor het 
gebruik van een vSphere template

Vul bij Machine Resources de minimale en 
maximale resources in.

Indien er niets wordt ingevuld bij Maximum 
kan er tijdens de uitrol niet worden gekozen.



Op het tablad Storage kan aan iedere hard disk 
een Storage Reservation Policy worden 

gekoppeld.
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Voor deze demo gebruiken we twee On-
Demand NAT networks (NSXWeb_LAN & 

NSXDB_LAN) en 1 bestaand uplink network



Koppel de On-Demand netwerken aan de 
vSphere machines. 

Kies voor Static assignment voor een IP adres 
uit de vooraf gedefinieerde pool van IP 

adressen
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Voeg nu een On-Demand Load Balancer toe en 
koppel deze aan de webserver



Koppel de loadbalancer aan de juiste machines 
en de netwerken. 

Deze wordt gekoppeld aan de webservers met 
HTTP op poort 80 met als extern netwerk het 

NSXEdgeLab netwerk.
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Voeg een Existing Security Group aan de 
blueprint en koppel deze op het Security 

tabblad van de vSphere Machine.
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Definieer de software componenten



De Software properties



En de scripts (Powershell of CMD of Bash)



Voeg de software componenten toe die eerder 
gedefinieerd zijn



En bepaal de afhankelijkheden tussen de 
softwarecomponenten



Gebruik van informatie uit andere software 
componenten of onderdelen.



Vragen van informatie tijdens de uitrol
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Kies de gewenste omgeving waarop de 
applicatie-omgeving uitgerold moet 
worden. In dit voorbeeld Productie.



Deployment blueprint



Service Catalogus



De uitrol van de blueprint



Wordpress gegevens invoeren



Wordpress gegevens invoeren



Status volgen



De blueprint is met recht het 
middelpunt van een SDDC






