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Boris Minnaert, enterprise architect

Jeroen van Winden, chief technology officer

Cloud-native werken:

wat betekent dat op GIS-gebied?

JEROEN
Welkom bij onze sessie over cloud native werken. We gaan jullie bijpraten over wat 
cloud native werken is. Wat doet Esri op het gebied van cloud native? En we gaan in 
op wat dat nu voor de GIS-er kan betekenen.

Voor we dat gaan doen, wie zijn wij?
Ik ben Jeroen van Winden en ik ben de CTO bij Esri in Nederland. Ik ben 
verantwoordelijk voor de strategie rond producten en technologie in Nederland en 
heb in die rol heel veel contact met onze product teams waar onze producten 
gemaakt worden.

BORIS
Ik ben Boris Minnaert, architect bij Esri. Ik help organisaties met onderwerpen zoals 
samenwerken met ketenpartners, Web GIS transitie, integratie en geostrategie. 
Vandaag kijken we wat cloud native werken kan betekenen op GIS-gebied.
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TEXT (BACKGROUND M)

Vragen van organisaties

• Hoe sluiten jullie aan op onze cloud-strategie?

• Hoe sluiten jullie aan op onze cloud-voorzieningen?

• Hoe sluiten jullie aan op ons data lake?

BORIS
Van organisaties krijgen we vragen als “hoe sluiten jullie aan op onze cloud-
strategie?”. Organisaties die een cloud-strategie hebben, maken deze stapsgewijs
steeds meer concreet.
Of ze vragen hoe we aansluiten op hun cloud-voorzieningen. Dan hebben ze het over 
begrippen als cloud native, containerization en Kubernetes
Ze zijn in een transitie naar de cloud en onderzoeken op welke terreinen ze een 
volgende stap kunnen zetten.
Of ze vragen hoe we kunnen aansluiten op hun data lake. In dat data lake hebben ze 
grote hoeveelheden data uit verschillende domeinen, waar ze mogelijkheden willen 
onderzoeken om er ruimtelijke analyses op te doen. Dit heeft raakvlakken met 
Internet-of-Things IoT, data science en Business Intelligence BI.
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TEXT (BACKGROUND M)

Ontwikkelingen bij cloud providers

• Stapsgewijs veel meer mogelijkheden dan alleen hosting van een Virtuele Machine (VM)

• Maken het eenvoudig om cloud native te werken

Cloud providers zoals MS Azure, Amazon Web Services AWS en Google Cloud 
Platform GCP hebben zich in de loop der jaren stapsgewijs verder ontwikkeld van 
eenvoudig het hosten van Virtuele Machine’s 
En maken het daarbij ook eenvoudig om cloud native te werken.
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TEXT (BACKGROUND M)

Ontwikkeling in IT: cloud native

• Ontworpen om mogelijkheden van cloud te benutten (“geboren in de cloud”)

• Gebouwd met gebruik van

− Microservices, containers, cloud databases en serverless functions

− Cloud infra zoals cloud storage, cloud load balancer, Azure AD

• Biedt ook mogelijkheden voor GIS

Laten we stilstaan bij het begrip “Cloud native”. Dit is een ontwikkeling in mainstream 
IT.
Cloud native betekent Ontworpen om mogelijkheden van cloud te benutten
Gebouwd met gebruik van microservices, containers, cloud databases en serverless
functions
Dit maakt dan gebruik van cloud infrastructuur, zoals cloud storage, cloud load 
balancer en Azure AD

Gebouwd volgens de 12 factor app methode, zie https://12factor.net/ 

Cloud native biedt geleidelijk aan steeds meer mogelijkheden voor GIS.
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Enkele begrippen

• Microservice

− Functionaliteit opdelen in kleine logische componenten

− Uitrollen en upgraden per component 

− Op- en afschalen per component

− Draait in (Docker) container

• Cloud database

− Geen zelf te beheren Virtual Machine (VM)

− Database als dienst in de cloud

• Serverless function

− Code schrijven in de cloud

− Code runnen in de cloud

AWS Aurora Azure SQL

AWS LambdaAzure function

Docker container Kubernetes

Microservices: Functionaliteit opdelen in kleine logische componenten, uitrollen en 
upgraden per component en op- en af schalen per component
Microservices draaien in containers. Container is een concept. Docker is de meest 
gebruikte implementatie

Een cloud database, zoals Azure SQL of Amazon Relational Database Service RDS, 
staat in de cloud als dienst. Wel gebruik, maar geen bezit.

Om maatwerk code te ontwikkelen, is normaal een ontwikkelomgeving nodig (zoals 
MS VisualStudio) en een machine om code op uit te rollen.
Voor serverless functions, zoals Azure functions of AWS Lambda, wordt code in de 
cloud geschreven en gedraaid in de cloud.
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Voorbeelden

Welke mogelijkheden biedt dit op GIS-gebied? Laten we om te beginnen eens naar 
wat eenvoudige voorbeelden kijken
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TEXT (BACKGROUND M)

Base deployment uitbreiden met eigen database of cloud database?

Portal for ArcGIS

ArcGIS Server

ArcGIS Data Store ???

Azure

Stel er is een base deployment in de MS Azure cloud, met Portal for ArcGIS, ArcGIS 
Server en ArcGIS Data Store
Wat komt er bij kijken om een Enterprise Geodatabase EGDB toe te voegen?
In het voorbeeld kijken we naar MS Azure, dus we kiezen een database uit de SQL 
Server familie.
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TEXT (BACKGROUND M)

Base deployment uitbreiden met eigen database of cloud database?

Portal for ArcGIS

ArcGIS Server

ArcGIS Data Store SQL Server

on VM

Azure

Een mogelijkheid is om SQL Server on VM te kiezen. Dit is eigenlijk net zoals we dat 
on-premisses zouden doen:
• VM aanmaken
• SQL Server installeren
• Licenties
en daarna
• Beheer
• Starten en stoppen
• Back & restore
• Op- en afschalen
• Upgraden
• etc
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TEXT (BACKGROUND M)

Base deployment uitbreiden met eigen database of cloud database?

Portal for ArcGIS

ArcGIS Server

ArcGIS Data Store Azure SQL

(serverless)

Azure

Een andere mogelijkheid is om Azure SQL te kiezen. Dit is een cloud database en 
gebruikt serverless computing.
Azure SQL is een multi-tenant omgeving, dat wil zeggen dat meerdere organisaties 
samen in dezelfde omgeving werken, ieder op een afgescheiden gedeelte.

Je eigen SQL Server on VM is als het bezitten van je eigen kantoorpand. Kiezen voor 
Azure SQL is dan als het huren van de vleugel van een kantoorgebouw, met 
voorzieningen zoals kinderdagverblijf, sportschool en vegan restaurant. 

Want wat komt er bij kijken om zo’n cloud database toe te voegen aan de base 
deployment?
• Inloggen op beheerportaal en configureren

Technisch en applicatie beheer wordt voor geregeld door de omgeving. Back & 
restore, op- en afschalen, upgraden etc. Alleen het content beheer blijft over.
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TEXT (BACKGROUND M)

ArcGIS Online integreren met SharePoint met serverless function

ArcGIS Online web hook

ArcGIS Online 

Azure function

Azure

SharePoint

SharePoint Online

Een ander voorbeeld.

In dit voorbeeld integreren we ArcGIS Online en SharePoint Online zonder ook maar 
iets te installeren.
In dit voorbeeld werken veldwerkers met ArcGIS Field Maps om inspecties te doen. 
Daarbij maken ze ook foto’s. Stel nou dat we die foto’s ook in SharePoint willen 
bewaren. Nou dat kan.
We configureren een web hook in ArcGIS Online. Een web hook is een trigger die een 
URL kan aanroepen. We laten onze web hook een Azure function aanroepen. Deze 
Azure function kopieert de foto naar de juiste plek in SharePoint Online en vult 
daarbij allerlei metadata in.
Om die Azure function te maken, wordt code in Python of .Net in de browser 
geschreven in de Azure omgeving.

Deze oplossing draait helemaal in de cloud zonder iets te installeren. Beste een 
interessante manier om functionaliteit uit te rollen.

11



TEXT (BACKGROUND M)

E-mail

Azure function

Azure

Survey123

Kaart als achtergrond in Teams

ArcGIS Online

ArcGIS Online 

web hook

MS Teams

esri.nl/kaart-aanvragen

En dan nog een laatste voorbeeld.

Kent u deze nog? Deze hebben we eerder dit jaar laten zien op de Esri GIS Tech EGT 
2021.
Een gebruiker vult via de link een Survey123 formulier in om een kaartachtergrond
aan te vragen
Een web hook in ArcGIS Online triggert de Azure function die het geselecteerde
extent als PNG naar de gebruiker mailt.
De gebruiker plaatst de achtergrond handmatig in MS Teams.

Ook deze oplossing draait helemaal in de cloud zonder iets te installeren.
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• Databases

- File

- Relationeel

- Elastic

- Cloud Native

• Infrastructuur

- SaaS

- On-premises

- Hosted in de cloud

- Cloud Native

ArcGIS Cloud Strategie
Agnostisch

• Kubernetes

• Public, Private en Hybride Clouds

Steeds meer Cloud Native

Dit waren een aantal eenvoudige voorbeelden.

Wat is nu de cloud strategie van Esri? Dat is dezelfde strategie die we volgen met 
technologie in het algemeen: we kijken goed wat de markt doet. Dat geldt voor 
databases, infrastructuur en dus ook voor cloud en cloud native.

Laten we Jeroen zo eens vragen om wat dieper in te gaan op cloud native in het 
ArcGIS platform. Ik heb 3 vragen voor Jeroen:

1. Misschien hebben jullie je wel eens afgevraagd wat er onder de motorkap zit bij 
ArcGIS Online. Zouden daar een heleboel ArcGIS Server machines staan, of toch 
iets anders?

2. Op de Esri GIS Tech vertelden we al over de introductie van een cloud native 
versie van ArcGIS Enterprise, ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Is daar nog nieuws 
over te melden?

3. En welke mogelijkheden zijn er om aan te sluiten op een data lake?

Jeroen, kun jij meer vertellen over deze drie onderwerpen?
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TEXT (BACKGROUND M)

JEROEN
Steeds meer gebruik van de cloud maken is dus een reis. Een reis die jullie 
doormaken, maar zeker ook een reis die wij als Esri maken in de ontwikkeling van 
onze GIS-software. En hierbij staan we zeker niet aan het begin van die reis. We 
hebben al heel veel ervaring opgedaan met cloud native GIS-software. Onze reis is 
gestart bij ArcGIS Online.

ArcGIS Online is onze SaaS-oplossing. ArcGIS Online is software die wij draaien in de 
cloud voor heel veel gebruikers, heel veel data en heel veel toepassingen. ArcGIS 
Online moest dus direct op andere manier ontworpen worden dan we tot dan toe 
gewend waren. We waren op zoek naar een manier een dergelijke grote omgeving te 
kunnen beheren. Het moest direct schaalbaar zijn, updates moeten kunnen draaien 
zonder de omgeving plat te leggen, bij een storing moet direct ingegrepen kunnen 
worden zonder dat de gebruiker daar iets van merkt. De manier om dat te doen was 
om ArcGIS Online van de grond af aan helemaal opnieuw op te bouwen met deze 
requirements in gedachte. ArcGIS Online was daarmee onze eerste gedistribueerde in 
containers draaiende cloud native toepassing die gebruikt maakt van andere cloud 
native oplossingen voor bijvoorbeeld de opslag van de data.
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TEXT (BACKGROUND M)

API

ArcGIS Pro Web Apps Native Apps Custom apps
Platform

integration
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Realtime

Big data

Imagery

Notebooks

Functionaliteit

ArcGIS heeft een standaard set aan componenten. Dit zijn de componenten links in 
deze plaat. Een portal voor het beheer van de data, services, apps en gebruikers. De 
services zelf en uitbreidingen daarop voor specifieke taken zoals het kunnen werken 
met realtime data, big data en imagery. Deze opbouw in componenten zie je dan ook 
terug in ArcGIS Online.
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API

ArcGIS Pro Web Apps Native Apps Custom apps
Platform

integration
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Realtime

Big data

Imagery
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Functionaliteit

Online

Portal

Online

Services

Velocity

Velocity

Image

Notebook

ArcGIS

Online

SaaS

ArcGIS Online kent een portaal, voorziet in het beheer en gebruik van services en 
heeft specifieke oplossingen zoals Velocity voor het werken met realtime data en big 
data en ArcGIS Image for ArcGIS Online voor het werken met grote hoeveelheden 
imagery. Dit is het SaaS-patroon.
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API

ArcGIS Pro Web Apps Native Apps Custom apps
Platform
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Big data

Imagery
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Functionaliteit

Enterprise

Portal

Enterprise

Server

GeoEvent

GeoAnalytics

Image

Notebook

ArcGIS

Enterprise

Online

Portal

Online

Services

Velocity

Velocity

Image

Notebook

ArcGIS

Online

SaaSWindows/Linux

We kennen voor deze componenten ook een on-premises patroon. Ook hier hebben 
we een portal voor het beheer en een server voor de services. En daaronder de 
componenten voor specifieke functionaliteit. Dit is de ArcGIS Enterprise die we 
allemaal kennen welke draait op Windows of Linux. 
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API
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Functionaliteit

Enterprise

Portal

Enterprise

Server

GeoEvent

GeoAnalytics

Image

Notebook

ArcGIS

Enterprise

Enterprise

Portal

containers

Enterprise

Service

containers

Velocity

Velocity

Image

Notebook

ArcGIS

Enterprise

on Kubernetes

Online

Portal

Online

Services

Velocity

Velocity

Image

Notebook

ArcGIS

Online

SaaSCloud NativeWindows/Linux

Eerder dit jaar hebben we daarom ArcGIS Enterprise on Kubernetes geintroduceerd. 
Op basis van onze ervaringen met ArcGIS Online hebben we ArcGIS Enterprise van de 
grond opnieuw opgebouwd door de software op te delen in microservices. ArcGIS 
Enterprise kan daarmee draaien in veel verschillende containers waarmee we 
optimaal gebruik kunnen maken van de cloud omgeving. Echter we werken ook hier 
met dezelfde componenten. Een portaal verdeeld over microservices en de 
verschillende dataservices opgesplitst in microservices. Het draait daarmee in een 
cloud native architectuur. De technologie is dus heel anders dan in het groene 
patroon, maar de bovenkant waar gebruik gemaakt wordt van de services niet. Die 
voor alle drie deze patronen hetzelfde. We gebruiken dezelfde apps, met dezelfde 
functionaliteit op basis van dezelfde API’s.

Als ik het zou demonstreren zou je het verschil niet zien met ArcGIS Enterprise op 
Windows of Linux, dus slaan we over.
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TEXT (BACKGROUND M)

Gewoon
ArcGIS Enterprise

• Nieuw platform

Het portaal en de apps doen namelijk precies hetzelfde zoals we ook gewend zijn in 
ArcGIS Enterprise voor Windows en Linux en ook van ArcGIS Online.

Het gaat dan ook meer om de achterkant van de software. 
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P E R S I S T E N T  V O L U M E  C O N T R O L L E R

V O L U M E S

ArcGIS Enterprise on Kubernetes

Catalog

Shared Map Spatial Analysis Dedicated Map

Shared Map

Tiles & Scenes

Utility Tools

Geocode

System Tools

Geometry

Admin API

Portal App

Help Doc

Portal API

Manager

Clients

Apps

JS API

Configurations

I n g r e s s

Ignite 

in-memory cache

Queue (2x)

Postgres (2x) Elastic Search (3x)

MinIO

Blob Store (2x)

Grafana

Prometheus

METERING

Enterprise & Cloud 

Data StoresGeocode

W E B  A D A P T O R

<Empty> <Empty>Geoprocessing Image

In dit voorbeelddiagram hebben we 15 containers waarin we ArcGIS Enterprise on 
Kubernetes en andere cloud native software draaien. We zie hier verschillende 
microservices die samen ArcGIS Enterprise vormen. Zo zijn de oranje microservices 
voor het beheer van de software. De rode vormen het portaal en de blauwe zijn de 
verschillende data- en functionele webservices zoals we die kennen van ArcGIS 
Online.

Dit zijn de componenten in de eerste release. Later dit jaar komen deze componenten 
erbij. Zo zetten we in onze reis naar cloud native steeds weer een paar stappen 
waarmee we de ArcGIS Enterprise functionaliteit compleet krijgen.
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TEXT

Volgende stappen … op basis van vraag vanuit markt

In volgende updatesIn volgende updates

Track ViewerTrack Viewer

Notebook ServerNotebook Server

GeoEvent ServerGeoEvent Server

GeoAnalytics ServerGeoAnalytics Server

Raster AnalyticsRaster Analytics

Image Hosting ServerImage Hosting Server

Business Analyst ServerBusiness Analyst Server

OrthoMakerOrthoMaker

GeoAI StudioGeoAI Studio

ExcaliburExcalibur

InsightsInsights

Workflow ManagerWorkflow Manager

ArcGIS SolutionsArcGIS Solutions

Mission Server/ManagerMission Server/Manager

Supported at GA

Map Viewer 3x

Operations Dashboards

Experience Builder

Presentation Viewer

Activity Dashboard

Workforce

Scene Viewer

Web App Builder

Enterprise Sites

Network Analysis

Image Services

Map Service,
Feature Service, 

GP Service…

Map Viewer 3x

Operations Dashboards

Experience Builder

Presentation Viewer

Activity Dashboard

Workforce

Scene Viewer

Web App Builder

Enterprise Sites

Network Analysis

Image Services

Map Service,
Feature Service, 

GP Service…

GIS ServerGIS Server

Image ServerImage Server

Federated:Federated:

ArcGIS Enterprise on KubernetesArcGIS Enterprise on Kubernetes

User Data:User Data:

FolderFolder

GeodatabasesGeodatabases

Cloud StorageCloud Storage

Spatiotemporal Big Data StoreSpatiotemporal Big Data Store

ArcGIS Indoors & SpacePlannerArcGIS Indoors & SpacePlanner

Map Viewer BetaMap Viewer Beta

Living AtlasLiving Atlas

ArcGIS StoryMaps

Arcade

ArcGIS Configurable Apps

ArcGIS StoryMaps

Arcade

ArcGIS Configurable Apps

Also…Also…

We zijn dus nog niet op onze eindbestemming. Maar, de software is wel al in te zetten 
voor de meeste toepassingen. Op deze plaat zie je aan de linkerkant wat er in de 
eerste release is opgenomen. De zaken aan de rechterkant moeten nog ontwikkeld 
worden. Hier hebben we jullie hulp bij nodig. Op basis van wat wij horen in de markt 
gaan we ArcGIS Enterprise on Kubernetes verder uitwerken.
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TEXT (BACKGROUND M)

ArcGIS Enterprise on Kubernetes

Azure AWS

GCP*OpenShift

IBM Red Hat

Amazon

EKS

Google

GKE

Microsoft

AKS

Amazon S3

AWS ELB

Amazon Aurora 

PostgreSQL

Amazon EBS

Amazon EFS

Amazon RDS 

for PostgreSQL

Amazon RDS 

for SQL Server

Azure SQL Database

Azure Blobs

Azure ALB

Azure Database for PostgreSQL

Azure Disk

Azure Files

MinIO

SAP HANA

Routes

IBM DB2

Oracle PostgreSQL

Microsoft SQL Server

De eerste release van ArcGIS Enterprise on Kubernetes hebben we uitgebracht voor 
drie cloud platforms. Microsoft Azure, Amazon Web Services en IBM Red Hat 
OpenShift. In deze platformen maken we gebruik van de cloud native componenten 
die deze providers aanbieden. 

Dat gaan we in de release deze herfst uitbreiden met een vierde cloud platform, het 
Google Cloud Platform.

Zijn we er dan? Of gaan we nog meer meemaken op onze cloud native reis.
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Enterprise

Portal

ArcGIS

Enterprise

Enterprise

Portal

containers

ArcGIS

Enterprise

on Kubernetes

Online

Portal

ArcGIS

Online

SaaSCloud Native

Services
Enterprise

Services

Enterprise

Service

containers

Online

Services

Cloud native Data Storage, Cloud native Data Warehouse, Data Lakes

In ontwikkeling

Windows/Linux

Zoals Boris al zei krijgen we naast het cloud native maken van onze eigen software 
vragen om ook aan te sluiten op andere cloud native oplossingen die steeds meer 
gebruikt gaan worden. Denk aan het integreren met IoT of AI oplossingen die cloud 
providers bieden. Hiervoor hebben we al integraties gemaakt. De vraag die ik het 
vaakst krijg in mijn gesprekken bij onze klanten is of wij kunnen aansluiten op het 
data lake. Oftewel kan ArcGIS gebruik maken van cloud native data storage die vaak al 
is ingericht in de data lake oplossing van de gekozen cloud provider.

Hier zijn wij druk mee bezig en ik wil twee voorbeelden geven van oplossingen die wij 
binnenkort gaan releasen.

23



TEXT (BACKGROUND M)

Raadpleeg cloud data warehouse met query layers

• Verwacht in Q4 2021

Cloud Data Warehouse
(SQL Access)

BigQuery

Snowflake

AWS Redshift

…

ArcGIS Enterprise

Feature Service Map Service

Apps ArcGIS Pro

Query,

gebruik en

publiceer

als layer

Gebruik als layers

API’s

De eerste is het kunnen bevragen van Cloud Native big data. Eind dit jaar maken we 
het mogelijk om met behulp van query layers die soort databases te benaderen. Denk 
dan aan oplossingen als Google BigQuery of Snowflake.

Het verschil is met gewone query layers is dat we hier met zogenaamde materialized
views binnen deze databases werken waarmee we de performance op de query 
kunnen garanderen. Je kunt deze queries opzetten in ArcGIS Pro en vervolgens 
publiceren naar ArcGIS Enterprise zodat iedereen in Apps en middels API’s met deze 
voorop gezette queries kunnen werken.

Sommige data lakes bevatten enorme hoeveelheden data, Denk er dus wel aan om je 
SELECT statement goed af te bakenen.

Begin volgend jaar gaan we weer een stap verder.

24



TEXT (BACKGROUND M)

Breid data lake uit met ArcGIS library in Apache Spark

• Op big data in de cloud

− Azure Data Lake Storage, Amazon S3, Google Cloud Storage, …

• In Apache Spark cluster in de cloud

− Azure DataBricks, Amazon EMR, Google DataProc, …

• ArcGIS library voor Apache Spark

− Spark SQL uitgebreid met ST Geometry en ST Functions

− Met extra Python functies voor geografische analyses

− Uitrollen op Apache Spark cluster

• Verwacht in Q1 2022

We gaan dan onze functionaliteit naar de data lakes van de grootste cloud providers 
brengen. Dit werkt op big data in de cloud zoals een Azure Data Lake of Amazon S3. 
En we gaan het opnemen in de cloud analytics oplossingen gebaseerd op Apache 
Spark, de meest gebruikte cloud native data analytics omgeving. We doen dat door 
een library met onze basis geometrie en geofuncties aan te bieden. Anders uitgelegd, 
we maken en ontsluiten een Spatial Data Lake zoals we dat al jaren met relationele 
databases doen.

Om vervolgens ruimtelijke analyses mogelijk te maken bieden we Python functies en 
scripts om dit direct in Python en dus notebooks mogelijk te maken. Jullie gaan hier 
begin 2022 de eerste releases van zien.

Kortom als Esri zetten we steeds weer stappen in onze cloud native reis op basis van 
verzoeken van onze klanten om hiermee jullie reis mogelijk te maken.
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Waarom kiezen organisaties hiervoor?

• Alle voor- en nadelen van de cloud

− Ontzorging, minder installeren, minder beheer

− Minder upgrades en toch up-to-date

− Geen aanschaf van hardware of storage

− Met wat muisklikken reageren op veranderingen

○ Capaciteit op- of afschalen

○ Componenten toevoegen of verwijderen zoals databases, web servers en queues

○ Nieuwe omgeving in de lucht brengen

• Benutten van of aansluiten op cloud-voorzieningen van de organisatie

− Data science, Internet-of-Things IoT, data lake, containerization, Kubernetes

• Beleid

BORIS
De cloud biedt ontzorging. Zo blijft er tijd over om te reageren op veranderingen 
vanuit de buitenwereld en op veranderende vragen van de business.
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Keuzes maken

• Kijk naar strategie

• Werk stapsgewijs naar stip op de horizon

• Betrek architect en cloud specialist

• Werk aan kennis en vaardigheden

• Beleg rollen en verantwoordelijkheden

Er komen dus mogelijkheden bij, dat vraagt om keuzes. Wat komt er kijken bij die 
keuzes?

Houd de strategie in de gaten en werk stapsgewijs naar deze stip op de horizon toe.

Een zekere kennis van cloud en cloud native is nodig. Dit past een trend die al langer 
gaande is. GIS wordt breder gebruikt in organisaties, wat natuurlijk heel mooi is. Maar 
dat betekent wel dat organisaties van ons verlangen dat we enige kennis hebben van 
en meebewegen met de technologische ontwikkelingen die in de rest organisatie 
plaats vinden.

Betrek een cloud specialist. Partijen als MS Azure, AWS en Google Cloud Platform 
bieden bv wel 5 of 10 smaken van cloud storage aan. Een cloud specialist kan helpen 
om wijs te worden uit al die keuzes.
Betrek ook een architect. Architecten hebben een brede blik en kunnen helpen om de 
afwegingen te maken, juist als er zulke uiteenlopende kennisgebieden bij komen 
kijken.

Een stap naar de cloud of gebruik van cloud native technieken betekent een 
verschuiving van rollen en verantwoordelijkheden. Beleg deze goed.
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Samenvatting

• Cloud native biedt interessante mogelijkheden met GIS

• ArcGIS biedt steeds meer mogelijkheden om cloud native te werken

− Combineer bestaande ArcGIS-omgeving met cloud native

− ArcGIS Enterprise on Kubernetes is cloud native

− Raadpleeg cloud data warehouse met query layers in ArcGIS

− Breid data lake uit met ArcGIS library in Apache Spark

• Esri blijft on-premises ondersteunen als deployment patroon

Tot slot. We staan vandaag stil bij de mogelijkheden en voordelen van cloud native, 
maar er zullen ook situaties blijven dat er wordt gekozen voor on-premises als 
deployment patroon. Naar mijn mening is on-premises een blijvertje. Soms is cloud of 
cloud native beter, maar ik ben ervan overtuigd dat er altijd situaties zullen blijven dat 
on-premises de voorkeur geniet.
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• Esri Nederland Opleidingen: 

− Masterclass Architectuur en GIS

− Bekijk meer (virtuele) trainingen via esri.nl/opleidingen

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

Meer informatie
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Samen op reis? Neem contact met ons op!

Boris Minnaert
enterprise architect

bminnaert@esri.nl

Jeroen van Winden
chief technology officer

jvanwinden@esri.nl

Wil je hier meer over weten of wil je hierover in gesprek met ons? Neem contact met 
ons op!
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