ULTIMO IN DE CLOUD

Zonder zorgen genieten van
de Ultimo software.

Live-link your assets and facilities.

ALLES ONDER
CONTROLE.

IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WE
EEN HOGE MATE VAN VERNIEUWING
BINNEN IT, INFRASTRUCTUUR,
VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN
SOFTWARE MEEGEMAAKT. HOE KUNT
U UW AANDACHT BIJ UW DAGELIJKSE
WERKZAAMHEDEN HOUDEN EN
TEGELIJKERTIJD PROFITEREN VAN
DE VOORDELEN VAN DE ULTIMO
SOFTWARE? ONZE CLOUD-DIENSTEN
HELPEN U HIERMEE. IN DIT DOCUMENT
VINDT U MEER INFORMATIE OVER
DE INFRASTRUCTUUR VAN DEZE
DIENSTVERLENING.
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EDITIES
WIJ BIEDEN U EEN ABONNEMENTSVORM DIE AAN UW
BEHOEFTEN EN BUDGET VOLDOET. MET VOORGEDEFINIEERDE
INDUSTRY SOLUTIONS GARANDEREN WE EEN BESTPRACTICE OPLOSSING VOOR UW BRANCHE. OUT-OF-THEBOX, MAAR TEGELIJKERTIJD EXTREEM FLEXIBEL. ERVAAR
EEN ONGEËVENAARDE ROI DOOR SNELLE IMPLEMENTATIES,
NAADLOZE INTEGRATIES EN SELF-SERVICE APPLICATIEBEHEER.
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Continuous integration en development
We gebruiken continuous integration en continuous
delivery voor de levering van onze producten aan
onze klanten. Deze werkwijze wordt ook wel de CI/CD
pipeline genoemd.
CI/CD is een van de best practices die devop teams
kunnen hanteren. Het is ook een agile methodology
best practice, want het stelt software development
teams in staat om zich te concentreren op het
realiseren van klantwensen, het nastreven van
kwaliteit van de code en het borgen van de veiligheid,
doordat alle stappen in het deployment process
zijn geautomatiseerd. Wij leveren minimaal eens in
de twee weken updates. Wanneer het belangrijke
nieuwe functionaliteit betreft, worden alle
eindgebruikers geïnformeerd bij het opstarten van
Ultimo via een ‘Nieuw in Ultimo’ venster.

Gebruikt u Ultimo reeds op een ander platform?
We kunnen ons voorstellen dat u, wanneer u Ultimo
al op een extern platform host, zich afvraagt wat de
voordelen zijn van een migratie naar de Ultimo cloud.
Naast het state-of-the-art platform dat we in dit
document beschrijven, zijn uw voordelen:
1.
Uw Ultimo omgeving wordt automatisch
up-to-date gehouden.
2. Het implementeren van wijzigingen of 		
uitbreidingen kan efficiënter plaatsvinden.
3. U kunt de Ultimo Business Intelligence 		
oplossingen toepassen.
4. Nieuwe technologieën, zoals Artificial 		
Intelligence, IoT en machine learning zullen op 		
ons Azure cloud platform beschikbaar komen.

In de portal kunt u aanvullend de gedetailleerde
releasenotes van de rolling release raadplegen.
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ALGEMENE
INFORMATIE.

BIJ ULTIMO STREVEN WE NAAR DE HOOGST
MOGELIJKE KWALITEIT, TEGEN EEN REDELIJKE
PRIJS. EN MET CONTINUE BESCHIKBAARHEID.
WIJ VERWACHTEN DIT VANZELFSPREKEND OOK
VAN ONZE PARTNERS. ULTIMO IS ISO 27001, ISO
9001 EN NEN 7510 GECERTIFICEERD. OP AZURE
GEBRUIKEN WE DE ISO 27001 BLAUWDRUK.

Naast alle organisatorische maatregelen die we al nemen, stelt deze blauwdruk ons in staat om te monitoren in
welke mate we voldoen aan alle technische vereisten. Lees er hier meer over:
Azure Control Mapping
Azure Compliance Overzicht.
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ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT

DATA CENTER LOCATIES.
ONZE ERVARING ZIT IN HET MAKEN VAN GOEDE
SOFTWARE. DAAROM BESTEDEN WE HET
STRUCTUREREN EN BEHEREN VAN HET ULTIMO
CLOUD PLATFORM UIT AAN ONZE PARTNER,
MICROSOFT.
Om continue beschikbaarheid te garanderen, gebruiken we een primair Azure datacenter in West Europa
(Nederland) en een backup datacenter in Noordwest-Europa (Ierland) in een zogenaamde paired region.

Datacenter Nederland
Datacenter Ierland
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INFRASTRUCTUUR
De benodigde infrastructuur om Ultimo
SAAS te hosten is volledig gebaseerd op
Infrastructure as a Code. Er zijn vrijwel geen
handmatige acties benodigd om nieuwe
omgevingen uit te rollen of bestaande
omgevingen te beheren. Hiermee reduceren
we het risico op een menselijke fout. De uitrol
van nieuwe omgevingen en updates wordt
op basis van een Desired State Configuration
gerealiseerd. Een geautomatiseerd systeem
controleert continu dat alle omgevingen juist
zijn ingesteld.
Infrastructure as Code
> Patches en OS updates worden op basis van
nul downtime uitgevoerd, met behulp van
Kubernetes technologie. Zo bieden we u altijd
de laatste patches, zonder downtime.
> Disaster Recovery wordt minimaal elke
6 maanden getest. Aangezien vrijwel alle
Resource Groups worden gerepliceerd
naar Noordwest- Europa, hoeft alleen het
Kubernetes Cluster uitgerold te worden. Dit

Ultimo Azure

> Toegang tot het platform is gebaseerd
op Privileged Account Management. Elke
engineer moet inloggen via Azure AD met MFA
authenticatie. Zij zijn de enigen die zichzelf
toegang kunnen geven tot Resource Groups.
De reden en het tijdsslot worden gelogd en alle
andere beheerde privileged accounts worden
direct op de hoogte gesteld.
> Alle Ultimo klantdatabases worden separaat
opgeslagen. Hierdoor is het niet mogelijk voor
klanten om bestanden van andere klanten
te benaderen. Vrijwel alle binaries zijn singletenant.
> Enkele kleine onderdelen van de Ultimo
Software zijn multi-tenant uitgevoerd. De
rapportageservice is hier een voorbeeld van.

= Geo-Redundant

Resource Group Database

SQL

wordt uitgevoerd op basis van Infrastructure
as Code, waardoor geen handmatige acties
nodig zijn, behalve dan het starten van het
proces.

Resource Group Storage

Blob Storage

Azure SQL Server

Resource Group Publish

Container Registry

SQL Elastic Pool
Blob Storage

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

SQL

Resource Group AKS

Docker

Build/Publish

Resource Group Monitoring

Failover Group
VNET for Endpoints

Node Pool: Linux

Node Pool: Windows
Log Analytics Workspace

Private Endpoint SQL

Azure Monitor

Resource Group Failover Database
VNET Containers

SQL

Azure SQL Server
SQL Elastic Pool
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Container Insights

VEILIGHEID
De veiligheid van uw data en processen is zeer
belangrijk. We nemen diverse maatregelen om
uw gemoedsrust te waarborgen.
> Penetration tests
Pen tests worden jaarlijks door een externe
partij uitgevoerd. Deze tests zijn zowel op
het platform als de software gericht. Een
managementsamenvatting kan op verzoek
worden aangeleverd. Wilt u uw eigen pen test
uit laten voeren? Geen probleem, laat het ons
van te voren even weten.

helpt de Azure SQL Database beschermen
tegen de dreiging van kwaadwillende offline
activiteit, door ‘data in ruste’ te encrypten.
Real-time encryptie en decryptie wordt
toegepast op de database, gerelateerde
backups en transactie logbestanden.

> SSL
We staan alleen veilige HTTPS verbindingen
naar de Ultimo omgevingen toe. HSTS
preloading op NGINX wordt gebruikt zodat alle
ondersteunde browsers de gebruiker naar een
veilige verbinding sturen.
> Private endpoints
Vrijwel alle middelen zijn alleen via private
endpoints benaderbaar. Dit betekent dat
dataverkeer niet over publiek routable
networks gaat, zodat het risico van afluisteren
van netwerkverkeer gereduceerd wordt.
> DDoS beveiliging
We passen Azure DDos beveiliging toe.
> Virusscanning
We passen Azure Defender Protection
toe. Daarnaast is een scanner actief in het
Container Register. Deze scant, bijvoorbeeld,
of het op de images toegepaste OS secure
is. Dit voorziet dus in beveiliging tegen zowel
virussen als kwetsbaarheden.
> Encryptie
Al uw bestanden worden opgeslagen in Azure
Storage. De data in Azure Storage wordt
transparent ge-encrypt en gedecrypt met
gebruik van 256-bit AES encryptie, één van de
sterkst beschikbare blokversleutelingen, en is
FIPS 140-2 compliant. Azure Storage encryptie
is vergelijkbaar met BitLocker encryptie in
Windows. Transparent data encryption (TDE)
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SINGLE SIGN-ON
MOGELIJKHEDEN
WIJ BIEDEN TWEE OPLOSSINGEN VOOR
SINGLE SIGN-ON, TE WETEN:

Active Directory Federation Services
(AD FS), een door Microsoft ontwikkeld
softwarecomponent dat kan functioneren
op Windows Server operating systemen,
voor het toepassen van Single SignOn toegang tot systemen en applicaties
binnen en buiten de organisatiegrenzen. Het
gebruikt een claims-based toegangscontrole
autorisatiemodel om zo applicatieveiligheid
te behouden en federated identity[1] te
implementeren. Claims-based authentication
betreft het authenticeren van een
gebruiker op basis van claims over de
gebruikersidentiteit, vervat in een trusted
token. Zo’n token wordt veelal uitgegeven
en ondertekend door een entiteit die de
gebruiker kan authenticeren via alternatieve
middelen en die vertrouwd wordt door
de entiteit die de claims-gebaseerde
authenticatie uitvoert.[2] Dit is onderdeel van
de Active Directory Services.

8

Security Assertion Markup Language
SAML 2.0 is een versie van de
SAML standaard voor het uitwisselen van
authenticatie en authorisatie gegevens
tussen security domeinen. SAML 2.0 is
een XML-gebaseerd protocol dat security
tokens die assertions bevatten gebruikt,
om informatie over een principal (over het
algemeen een eindgebruiker) uit te wisselen
tussen een SAML autoriteit, een zogenaamde
Identity Provider, en een SAML gebruiker,
te weten een Service Provider. SAML 2.0
verzorgt webbased, cross-domain Single
Sign-On (SSO), wat de administratieve
last van het verstrekken van meerdere
authenticatie tokens aan gebruikers
vermindert.

SOFTWARE ONTWIKKELING
Diverse maatregelen met betrekking tot veiligheid
en kwaliteit zijn onderdeel van het agile software
ontwikkelproces bij Ultimo.

Veiligheidsmaatregelen:
> Ontwikkeling en code review wordt op basis van
de OWASP lijst uitgevoerd. Mede-ontwikkelaars en
gatekeepers voeren de code reviews uit.
> De code wordt continue gescand op
kwetsbaarheden door gespecialiseerde externe
tools, zoals WhiteSource.
> Penetratie tests van het platform en
veiligheidsreviews van de software worden jaarlijks
door een gespecialiseerde externe partij uitgevoerd.

Kwaliteitsmaatregelen:
> We voeren tienduizenden geautomatiseerde tests
uit voor élke software-release en combineren dit met
periodieke handmatige tests.
> Statische broncode analysetools valideren de code
op complexiteit, het voorkomen van duplicaten,
statische overtredingen, afspraken over stijl en
consistentie en welk deel van de code is afgedekt
middels unit tests.
> Ons Agile scrum proces bevat duidelijke
processtappen op het gebied van kwaliteit, zoals
codereviews.
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BESCHIKBAARHEID.

WE GAAN TOT HET UITERSTE OM ALLE SAAS
OMGEVINGEN 24/7 BESCHIKBAAR TE HOUDEN.
ONS DOEL HIERIN IS EEN BESCHIKBAARHEID VAN
99,7%.

We nemen de volgende maatregelen om deze hoge
verwachtingen rondom beschikbaarheid in te lossen:
> Ultimo draait op een Azure Kubernetes
Service (AKS). AKS biedt standaard een hoge
beschikbaarheid door meerdere nodes in een virtual
machine scale set toe te passen. Dit betekent dat
alle nodes (waarbij elke klant haar eigen node
heeft) draaien op meerdere onderliggende virtuele
machines. Faalt één virtuele machine? U merkt er
niets van.
> De Ultimo database draait op een SQL Elastic Pool
op Azure met automatische failover in geval van een
verstoring.
> Opslag wordt Geo-Redundant toegepast, met
automatische failover in geval van een verstoring.
> In het Azure data center, worden vele maatregelen
genomen om hardwarefalen tegen te gaan.
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Monitoring en support
> De Infrastructuur wordt met behulp van Azure
Monitoring gemonitord op relevante statistieken,
zoals Memory Pressure, CPU Pressure, prestatie
en beschikbare schijfruimte. Engineers worden via
e-mail, SMS of PagerDuty escalatie geïnformeerd om
downtime op omgevingen te voorkomen.
> Naast de algehele monitoring van de infrastructuur,
worden er specifieke gezondheidschecks op elke
omgeving toegepast. Faalt een omgeving? Dan
worden de engineers direct geïnformeerd.
> Het 24/7 team wordt in het weekend en ‘s nachts
geïnformeerd, zodat ze de juiste acties kunnen
uitvoeren.
> In geval van een prioriteit 1 case, waarbij er sprake is
van een sitefout, voert Ultimo commercieel redelijke
acties uit met een maximale RPO van één uur en een
RTO van vier uur gedurende werkdagen.

ONZE CERTIFICATEN:
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Ultimo is het nummer 1 flexibele EAM Cloud
platform, waarmee u grip krijgt op uw
asset management, in staat bent de uptime
te verhogen, de kosten te beheersen, de
levensduur te verlengen, betrouwbare
stuurinformatie in handen heeft, te voldoen
aan wet- en regelgeving en waarmee
u zorg kunt dragen voor een gezonde
en veilige werkomgeving. En met een
ongeëvenaarde en bewezen ROI. Met Ultimo
ziet u vital signs en neemt u vital action.

Live-link your assets and facilities.
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