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STORAGESYSTEEM HP 
VIER KEER SNELLER

Met een nieuw opslagsysteem en 
uitbreidingen in het HP StoreEasy-
portfolio mikt HP nadrukkelijk 
op het mkb-segment. De nieuwe 
oplossingen moeten helpen meer 
te doen met minder middelen.

Met de nieuwste generatie MSA entry 
disk array, een uitbreiding van het 

HP StoreEasy-porfolio en een nieuw pro-
gramma voor HP-kanaalpartners, kun-
nen mkb-bedrijven en overheidsinstan-
ties meer halen uit hun investeringen in 
storage. Met deze uitbreidingen komt HP 
tegemoet aan eisen van bedrijven in deze 
segmenten. Door beperkte IT-middelen 
en een gebrek aan ervaring is het vooral 
voor mkb-bedrijven vaak lastig de juiste 
storagesystemen te implementeren.
Moderne storagesystemen zijn een vereis-
te om applicaties te ondersteunen die een 
directe toegang en hoge prestaties verei-
sen. Het nieuwe MP MSA 2040 Storage-
systeem moet beheer vereenvoudigen 
en prestaties verbeteren. Het systeem 
is vier keer sneller dan vergelijkbare 
H[WHUQH�GLVNVWRUDJHRSORVVLQJHQ�� 'H]H�
claim baseert HP op interne testdata van 
de HP MSA 2040, IMB DS3500 en Dell 
MD3600.
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INFORMATIE IS MACHT Door Guus Pijpers

Toegang tot informatie
Schattingen lopen uiteen, maar gesteld wordt dat op 
dit moment een op de drie wereldburgers toegang tot 
informatie van het internet heeft. Gebruik van die informa-
tie is moeilijker te meten, maar ervaring leert dat minder 
dan 5 procent van de beschikbare informatie effectief tot 
actie leidt. De informatiemaatschappij is dus nog niet echt 
begonnen.

Informatie is oorlog
Napoleon zei het al: ‘Oorlog is 90 procent informatie.’ 
Waarom is er eigenlijk alleen maar in tijden van oorlog een 
minister van Informatie?

Informatiearmoede
Het lijkt in deze tijd met zo veel informatie een paradox, 
maar hele bevolkingsgroepen hebben een groot gebrek aan 
informatie. Informatie is nog steeds macht en sommige in-
formatie is zeker niet voor iedereen toegankelijk. Daardoor 
krijg je ingewijden en buitenstaanders. Informatiearmoede 
is voor een deel te verklaren door klassenverschillen. Risico’s 
bij het zoeken naar informatie neemt men vaak niet, omdat 
men op voorhand al negatieve consequenties verwacht. 
Teleurstelling is een zelfbeschermende reactie van mensen 
met informatiearmoede als gevolg van wantrouwen, omdat 
anderen niet de interesse of wil hebben om hun goede 
informatie te geven.
Veel groepen zijn informatiearm, maar anders dan we 
zouden verwachten. Een bank die bewust informatie ach-
terhoudt, een overheidsafdeling die haar klanten niet als 
serieuze partij ziet of een manager die voor de zoveelste 
keer de directie niet tijdig informeert. 

Machtige informatie
Historisch gezien was (en is) vooral de toegang tot infor-
matie die ongelijkheid in stand houdt en daarmee macht 
betekent. Bovendien is de controle over informatie door 
overheid, bedrijfsleven en geestelijken zelfs nu nog het ul-
tieme machtsmiddel. Controle betekent dan vaak niet alles 
vertellen of bewust informatie op een later – te laat – tijdstip 
vrijgeven. Je kunt niemand beschuldigen van leugens; 
hoogstens van het achterhouden van gegevens. 

GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van infor-
matie (ask@guuspijpers.com).


