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Beschrijving

Het leveren van connectiviteit tussen gebruikers,
applicaties en services die zich bevinden in
gedistribueerde locaties.

De locaties omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het
hoofdkantoor, de kantoorlocaties, datacenter,
colocatie/hosting faciliteiten en cloud providers.

Deze functionaliteit wordt gerealiseerd door het
gebruik van een Managed software-defined WAN
(SD-WAN) service.

Voor de beschrijving van SD-WAN services wordt
gebruik gemaakt van de SD-WAN Service Attributes
and Services standard (MEF-70). Deze standaard
beschrijft de gebruikte terminologie en de volgende
services waarmee een SD-WAN service wordt
geleverd:

SD-WAN Edge
SD-WAN Controller
Service Orchestrator
Subscriber Web Portal

Zie ook voor een verdere verdieping het: SD-WAN service delivery model

Zakelijk Doel

De benoemde functionaliteit wordt gerealiseerd en geleverd op een flexibele en kosten efficiënte wijze
die aansluit bij het Agile werken van het Kadaster.

De traditionele ster topology van de huidige netwerkinfrastructuur is niet meer toerijkend om het nieuwe zakelijke gebruik
en de adoptie van Cloud services effectief te faciliteren.

Deze "Suboptimal Branch Architecture" veroorzaakt extra latency welke de applicatie performance degradeert. De
traditionele oplossing kenmerkt zich daarnaast door hoge kosten en weinig flexibiliteit.
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Commentaar

De hier beschreven oplossing is een hybride
oplossing van MPLS en internet in combinatie met
Software Defined Networking (SDN) technieken.

Referentie: Hybrid Will Be The New Normal

De SD-WAN en vCPE technologiën in deze solution
helpen het Kadaster om het netwerk te transformeren
naar een flexibel-, snel schaalbaar- en agile netwerk.

Referentie: Gartner Market Guide for WAN
Edge Infrastructure

Karakeristieken en indicaties voor gebruik

Karakteristiek voor deze oplossing is dat:

deze wordt geleverd als een dienst door een Service
Provider,

De nevenstaande figuur illustreert de service benadering

Software Defined Networking (SDN) technieken en
Network Functions Virtualization (NFV) worden
toegepast voor de realisatie.

software-defined WAN (SD-WAN) en virtualized
customer premises equipment (vCPE) platformen voor
virtual network functions (VNF) zijn de bouwblokken voor een Agile WAN.

Beveiliging

Om de vertrouwelijkheid van de data tijdens het transport te borgen wordt een sterke encryptie en sterke authenticatie.

Conform de Zero Trust Networking filosofie mag niet vertrouwt worden op de authenticatie mechanismes van de SD-
WAN provider maar is end-to-end authenticatie en encryptie vereist.

Grafische Presentatie

Dit is de grafische representatie van de partoon varianten in het solution, inclusief de belangrijkste relaties: 
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Solution Compositie

De Solution heeft de volgende subfuncties, uitgedrukt in Solutions:

Solution Rationale

Solution Patroon Variant Compositie

De solution heeft de volgende subfuncties, uitgedrukt in Patroon Varianten:

Patroon Variant Rationale

Data Transport.WAN underlay netwerk
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Patroon Variant Compositie

Het patroon heeft de volgende subfuncties, uitgedrukt in Bouwblok Varianten:

Omgeving WG Functie keuze Rationale

Kantoor NW  Interconnection.E-VPN v Primair circuit in bestaande infrastructuur

Kantoor BB  Encryption.IPsec v encryptie van data in transport is vereist

Patroon Variant Buren

Dit patroon heeft de volgende verplichte en optionele relaties met aangrenzende (sub)functies, uitgedrukt in Bouwblok
Varianten (BV) en Patroon Varianten (PV). Indien de tabel rij leeg is zijn geen vanuit de architectuur voorgeschreven
relaties met aangrenzende faciliteiten aanwezig:

Functie Type Omgeving Beschrijving

Solution Buren

Deze Solution heeft de volgende verplichte en optionele relaties met aangrenzende Solutions. Indien de tabel rij leeg is
zijn geen vanuit de architectuur voorgeschreven relaties met aangrenzende faciliteiten aanwezig:

Solution Type Omgeving Beschrijving

Elementen

Tijdens het ontwerpen van de implementatie van dit patroon is het gebruik van de volgende elementen voorgeschreven;
Dit kan zowel verplicht, optioneel of verboden zijn. Dit komt bovenop de voorschriften voor elementen zoals die geldt
voor de binnen dit patroon gebruikte individuele bouwblok varianten:

Element Type Voorschrift Rationale

Kwaliteitseisen

Wanneer een functionaliteit ontworpen is volgens dit architecturele voorschrift, moet/zal het aan de volgende
kwaliteitseisen voldoen. Dit is de verantwoordelijkheid van de infrastructuur ontwerper. Let op dat door de
gespecificeerde Bouwblok Varianten voor deze Patroon Variant sommige van de eisen automatisch ingevuld kunnen
worden.

Kwaliteitsattribuut Groep Kwaliteitsattribuut Waarde

Flexibiliteit

Aanpasbaarheid HSC

Schaalbaarheid
Uitwaarts

en
inwaarts

Onderhoudbaarheid
Beheerbaarheid Hoog

Verrekenbaarheid NV
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