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van flexibele containers maakt dit 
mogelijk. DevOps plaveit de weg 
voor nieuwe, wendbare applicatie-
ontwikkelingen en containers spelen 
een vitale rol bij het helpen van be-
drijven om hun IT-goals te bereiken 
of zelfs te overtreffen.

Met Kubernetes kunnen ontwik-
kelaars hun applicaties in containers 
groeperen. Ze zijn er dan zeker van 
dat hun applicatie efficient zal 
functioneren in ontwikkeling en in 
productie. Naast deze revolutie van 
innovatie in ontwikkeling, heeft Ku-
bernetes ook geholpen het DevOps

process zelf te verbeteren. De 
technologie geeft developers de mo-
gelijkheid minder tijd te besteden 
aan taken als schalen, het updaten 
van workflows en het scripten van 

specifieke deployments. Met behulp 
van automation beheert en draait 
Kubernetes deze taken zelf, met ge-
optimaliseerde resultaten wanneer 
het wordt gecombineerd met andere 
applicatieplatforms zoals Cloud 
Foundry.

Kubernetes kan moderne 
bedrijven ook ondersteunen bij 
agile schalen, nog een manier om 
de concurrentie voor te blijven. 
Een voorbeeld: Spotify besloot op 
Kubernetes over te stappen toen 
bleek dat het team te klein was om 
de activiteiten van de 200 miljoen 
maandelijkse gebruikers effectief 
te verwerken. Omdat Kubernetes 
voorziet in een flexibele infrastruc-
tuur, kreeg Spotify de mogelijkheid 
automatisch te schalen, zodat het 

team de focus kon verleggen naar 
het leveren van features in plaats 
van het handmatig leveren van ca-
paciteit. Zij profiteerden van lagere 
kosten en verhoogden de snelheid 
van de operatie, terwijl zij de beste 
tools in gebruik namen die eenvou-
dig naast de bestaande programma’s 
geïntegreerd konden worden.  

In het revolutionaire tech-
nologielandschap van vandaag 
is Kubernetes essentieel voor 
organisaties die innovatie een boost 
willen geven, nu en in de toekomst. 
Het speelt een vitale rol bij het 
helpen van bedrijven om hun ap-
plicatie delivery te verbeteren met 
gecontaineriseerde en cloud-native 
workloads. De eenvoudige transitie 
naar Kubernetes is de beste ‘next 

step’ die een organisatie kan nemen 
om zichzelf voor te bereiden op 
een meer wendbare, innovatieve 
en succesvolle toekomst. 
Kijk hier voor meer informatie 
https://www.suse.com/solutions/
application-delivery/ of neem 
contact op via benelux@suse.com.contact op via benelux@suse.com
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