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Východiská
• EU Digital Single Market
• European open science cloud
• Požadavky uživatelů

• Škálovatelnost
• Jednoduché UI

• Plánování
• Interní strategie – horizont X let
• CAPEX vs. OPEX, ale zároveň mnohem

komplexnější
• Infrastruktura

• Způsob práce, aplikace…
• Komplexnost – právní, finanční, licenční
• Dostupnost / nedostupnost služeb (např. Google výpadek)
• Bezpečnost
• Agregace poptávky -> silnější vyjednávací pozice



Přístup GÉANT

• Hybridní přístup:
• Buy – IaaS tender … a vzájemné propojení.
• Make – on-premise, sdílení zdrojů (metacentrum)

• Agregace poptávky -> silnější vyjednávací pozice
• Nabídka x Poptávka

• Specifické právní, procesní, technické požadavky

Vlastní obchodní podmínky, Výběrové řízení, 
Smluvně-dodavatelské modely

Federativní přístup, 
Reporting, Billing

L2 / L3 peering, Bezpečnost uchování 
dat, Data retention



Geant IaaS Framework
• IaaS procurement

• Pan-evropský tender
• 36 zapojených NREN
• EC Procurement Directive (2014/24/EU)

Framework Agreement use
Cross-border procurements
Centralised Purchasing Bodies

• Uživatelé:
• Členské organizace
• ..i další organizace ve vztahu k NREN 

a pro potřeby Research & Education

• Výsledek:
• Vysoutěžené Rámcové smlouvy (4 roky)
• 12 řešení (23 poskytovatelů)
- 3 Amazon
- 10 Microsoft
- 10 OIP
• Možnost specifikovat vlastní požadavky
• Aktivní, nebo pasivní zapojení NREN

x % na pokrytí nákladů (právní podpora, marketing, akce..)
White-labelling



• Přidaná hodnota
• úspora: 

• tender discounts (0-20 %) 
• volume discount (podle objemu skrze celý GÉANT: 10.000 institucí)
• Další Pre-purchase slevy
• Sleva z egress poplatků

• SAML2 a eduGain interfederace
• Network peering (L3 peering, ale i L2 do datových center)
• Vlastní smluvní podmínky (mini-tender)
• Invoice billing, Není potřeba kreditní karta
• Pre-purchase -> predikovatelnost cen
• BYOL
• EU/EUA legislativní complience
• EU Data Protection Law

• Osobní údaje, Tajné údaje, Vojenský výzkum



Adoption and 
service support.
Strategic 
collaboration.

Network: No data traffic charges.
Connect to GÉANT and NRENs networks over public IP.
Direct connect to institutions, Layer 2 point-to-point 
connections.

Exit support.
Data portability.

Identity 
Management: 
SAML2 and 
eduGAIN

Compliance with EU Data 
Security Directives.
Ability to offer IaaS from 
inside the EC / EEA.

General security policies 
and processes.
Handling of sensitive data 
(including public health or 
military research).

Volume discount (initial discount and additional 
tiered discounted pricing). No price increase.
Purchase order and post-paid billing.
Recognising aggregated spending, combined for 
all participating institutions.
Accommodating capital expenditure (upfront 
commitment).

Mechanisms to reduce 
costs for underutilised (or 
paused) cloud resources. 
Support for Bring Your 
Own License (use existing 
educational licenses).
Migration of existing 
contracts.

Admin 
management 
portal.
Customer self 
service portal.
Order placement, 
reporting and 
group 
management.

API support.
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Výsledek tendru – Microsoft & Amazon
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Výsledek tendru – Original infrastructure providers



Výsledky tendru - ČR
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Delivery supply chain



Varianta 1

Direct award
základní obchodni podmínky nastaveny v 

rámcové smlouvě
- Žádná „customizace“

Výběr dodavatele – možnost vlastního scoring
Není nutnost specifikovat výběr dodavatele
Podepsání Call-off agreementu
Čerpání služeb

Čerpání služeb

Varianta 2

Mini competition
vlastní požadavky, add-ons

Např. technické, organizační, právní, 
bezpečnostní

Další podmínky a specifikace požadavků 
v oblastech definovaných tendrem

Evaluace (nutnost specifikovat)
Výběr dodavatele
Úprava Call-off agreementu
Čerpání služeb



• Referrer
NREN understanding and consolidating the needs of the sector, negotiating appropriate 
terms and conditions with vendor, conducting appropriate levels of due diligence to 
improve the value of the product for the sector. The vendor makes the improved 
proposition to the sector and NREN is paid a referral fee. The NREN does not sit in the 
contracting line.

• Reseller
In addition to the above, NREN acts as an aggregation point in the HE sector, aggregating 
demand, and providing scale efficiencies. NREN takes the reseller income at a responsible 
level with benefits for both the sector and the NREN. NREN sits in the contracting line.

• Underwriter
In addition to the referrer job, NREN commits to a level of purchase on behalf of the sector 
and achieves better pricing and a revenue share. The risk lies with NREN to meet the 
difference between the commitment and the actual purchase. NREN does not sit in the 
contracting line and is not seen as the supplier – but users get the services “for free”.
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NREN Role



• Reseller / Refferer

• Legislativní podpora
• Marketing podpora

• Workshop:  Vendor – meeting
• Komunikační kanály
• Pracovní skupina ?

• Technická podpora ?
• Migrační support
• Licenční support
• Risk assesmenty

Role NREN ?
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IaaS service matrix https://catalogue.geant.org/reports/







• Cloudové služby = kvalitní jen tak jak kvalitní síť
• Peering

• L3 – IP BGP peering
• L2 – Microsoft Express Route, 

AWS direct connect
• Místa peeringu

• Geant PoP
• NREN direct
• IX (AMX-IX, VIX)

• Služby
• Geant VRF
• Vlastní (interní) adresace
• Anycast routing

Peering

Internet Agreed
Exchange GÉANT

Public L3 Peering
Cloud provider Peering Locations

Cloudsigma
Zurich
Frankfurt

Zurich
Frankfurt planned

Dimension data

Dublin
London
Amsterdam
Frankfurt In discussion

Interoute

Amsterdam
Stockholm
London
Frankfurt
munich In discussion

Microsoft

Dublin
London
Amsterdam
Frankfurt

Dublin,
London,
Vienna

Amazon

Dublin
London
Amsterdam
Frankfurt In discussion



15 % sleva na egress poplatky 
pro R&E komunitu.



15 nebo 69,2 %
sleva na egress poplatky pro 
R&E komunitu



Dedikované L2 propojení mezi institucí a Microsoft cloud 
(Azure, Office 365)

Požadavky komunity
• Bezpečnost
• Garantovaná bandwidth
• Vlastní adresování v rámci Microsoft cloud
• Cena (no ingress, egress slevy)

Modely
• A: 15 % sleva z měsíčního egress poplatku
• B: 69,2% sleva

• Unlimited - podle bandwidth – no egress
• Metered – fixní PORT/cena + egress per GB

Dohoda GÉANT – Microsoft umožňuje NREN nabídnout
organizacím, predikovatelná cena

Propojení:
- Amsterdam (NetherLight)
- Londýn (GÉANT Open)

10 Gbps

GÉANT první nekomerční entita s dohodnou s 
Microsoftem



21

SAML & eduGAIN

• SAML/eduGAIN interfederace
• Nutnost implementovat do 6 měsíců od podepsání kotraktu
• Many vendors understand the concepts but need help from GEANT
• Contractual requirement, pragmatic acceptance

• Implementation Details
• 10 Cloud Vendors committed to SAML + eduGAIN
• Microsoft Azure– SAML + závazek eduGAIN do 12 měsíců
• Amazon AWS – SAML
• Poskytovatelé pracují na implementci
• Pro „SAML only“ poskytovatele nutná konfigurace na straně NREN-Instituce

Presenter
Presentation Notes
SAML/eduGAIN – a key benefit for users, institutions and vendorsSAML good, eduGAIN much better



• Peering a interfederace
• Stávající služby lze převést pod kontrakt (se slevou)

• Výuka studentů
• Vstupní budget (pro testování apod.)
• Dočasná náhrada vlastní infrastruktury (při migraci, obnově apod.)

• Hot stand-by
• nárazový výkon rychlá škálovatelnost -> platba jen za využité CPU,RAM,HDD

• Cold-stand-by
• v případě výpadku vlastní infrastruktury - > rychlá obnova
• ? Záložní datové centrum ?

• VFN
• zbavení se starosti o HW
• nedostatek technického personálu, a jeho vzdělávání
• CAPEX vs. OPEX

• CERMAT
• front-end webové servery (nárazový výkon)
• bezpečnost vůči DDoS útokům

Případy užití



• Zájem o využití / služby

• Způsoby využití
• Role CESNET

• Podpora CESNET

Diskuse
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