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Case KPN (Datacenters Haarlem & Aalsmeer) 
 
Aanleiding / geschiedenis: 
In 2010 is TriMetriks gevraagd een aantal operationele problemen bij KPN operations te onderzoeken 
en heeft daarmee goed zicht gekregen op de interne business, IT processen en hoe deze ingrijpen op 
de diensten (services), applicaties en fysieke componenten. 
De vaak ongrijpbare (prio1) problemen op gebied van capacity & performance management die zich 
daar voordeden hebben o.a. geleid tot de ontwikkeling van een bijzonder product (point solution) 
genaamd CapEm®. 
In 2011 is dit product voor deze datacenters geïnstalleerd en in gebruik genomen voor ca. 4000 CI’s 
(servers en databases) 
CapEm® maakt van de reeds bij KPN geïnstalleerde monitoringsystemen SCOM en OEM gebruik en 
heeft daarmee geen veranderende footprint voor een bedrijf tot gevolg. Met CapEm® hebben we 
vervolgens ruim 1 jaar aan hele waardevolle historische gegevens verzameld. 
 
Uitleg van de werking: 
Het product waarmee we dit hebben gedaan (een concrete implementatie van Green-IT / MVO ter 
reductie van Carbon footprint en vergroten van efficiënt energieverbruik), maakt gebruik van de KPN 
CMDB.  
Daarmee wordt een unieke mogelijkheid gecreëerd om op een macro niveau de fysieke ICT omgeving 
te verbinden met de business ‘logische’ applicaties en services van KPN. 
Een goed voorbeeld is KPN.COM, die op zijn beurt weer gebruik maakt van verschillende business 
applicaties. Deze applicaties draaien op hun beurt weer op fysieke databases en servers in de 
datacenters. 
Daarmee kan nl. per service of meerdere services worden herleid hoe (efficiënt) de services gebruik 
maken van de onderliggende infrastructuur door gebruik te maken van speciale technieken in het 
product CapEm®, het product kan dan b.v. een lijst produceren van niet efficiënt ingezette diensten. 
 
Vaststelling: 
Er is op vastgesteld dat er verschillende mogelijkheden zijn om significant (ca. 30%) te besparen in de 
datacenters.  
Deze besparing is zowel ter realiseren in energie (elektriciteit) als ook voor de beheerinspanning 
(licenties, menskracht, hardware etc.) in de orde grote van miljoenen en geeft KPN daarmee o.a.; 
 

- Op macro niveau besturen en bewaken van de IT Infrastructuur  
- Een concrete mogelijkheid op een efficiëntere wijze gebruik te maken van energie en te 

klimmen op de sustainable image index, 
- Een inhoudelijk nog betere business propositie naar (externe) klanten van KPN voor de door 

KPN verleende diensten (b.v. housing of hosting), voorbeeld is dat KPN het ‘verbruik’ van de 
door klanten afgenomen capaciteit kan aangeven als ook een prognose voor de toekomst in 
relatie tot b.v. het afgesproken dienstniveau. 

- Het imago van KPN te verbeteren in relatie tot de wijze waarop MVO daadwerkelijk in de 
praktijk concreet wordt gerealiseerd. 

 


