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1 Toepassing 

Teamcenter van Siemens PLM Software is een PLM platform waarop verschillende 

afdelingen met elkaar kunnen samenwerken. Teamcenter is niet slechts inzetbaar voor 

de engineeringsafdeling, maar kan andere afdelingen eveneens ondersteunen in de 

product levenscyclus. Teamcenter is een PLM platform waarin verschillende modules 

gactiveerd kunnen worden. De omvang van het aantal modules, het aantal gebruikers 

en de inrichting van de organisatie bepaalt mede de druk op de onderliggende 

infrastructuur. 

Teamcenter kan in een kleine setting op één server geïnstalleerd worden. De voorkeur 

gaat al snel uit naar ten minste vier servers om een productie- en testomgeving te 

kunnen faciliteren. Hiermee is Teamcenter schaalbaar inzetbaar. 

 

Afhankelijk van het bedrijfsproces, kunnen er meerdere servers bijgeschakeld worden. 

 

Opmerking: Alvorens een hardware en software aan te schaffen, raadpleeg een 

consultant van Enginia over de inhoud van dit document.  

1.1 Licenties 
Siemens PLM software maakt gebruik van een licentie om de software te activeren. 

Daarnaast is voor de Siemens PLM software ook software van derden nodig (bijv. 

VMware, Windows Server en/of SQL Server). Deze dienen eveneens van een licentie te 

worden voorzien. Enginia levert geen licenties, maar kan u voor Siemens PLM 

software wel begeleiden in het aanvraagproces.  

 

Teamcenter gebruikt de Composite Host ID (CID). Deze wordt gegenereerd met een 

utility die Enginia zal aanleveren. De CID is een code die gegenereerd wordt op basis 

van een vast MAC adres en het volumeID (meestal de C-drive).  

Opmerking: de licentieservice kan enkel op deze server gestart worden in verband 

met de CID. Eventuele migratie van servers kan de licentieservice doen stoppen. 

 

Voor software van derden zal bij deze leveranciers een licentie aangeschaft kunnen 

worden. Let hierbij op welke versie of editie van de software noodzakelijk is om de 

Siemens PLM software te kunnen gebruiken. 

Bij twijfel raadpleeg Enginia voor advies. 

 

• Enginia levert licenties voor Teamcenter en, mits relevant, licenties voor Solid Edge 

en EPATS. 

• Enginia levert geen Microsoft Licenties 

 

1.2 Noot vooraf 
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• Dit document geld tot en met 25 gebruikers. Boven 25 gebruikers raden wij aan om 

verschillende processen voor de Productie omgeving onder te brengen op hun 

eigen Operating System Environments (OSEs). Daarvoor is dit document niet te 

gebruiken. 

• Aanpassingen aan dit advies moeten met Enginia worden overlegd. 

 

1.3 Algemene omgeving en Terminologie 

1.3.1 Teamcenter server onderdelen 

Een Teamcenter server omgeving bestaat uit meerdere lagen (Tiers) die elk op één of 

meerdere servers kunnen worden geïnstalleerd met een specifieke optimalisatie. Voor 

het klein en het middenbedrijf is het mogelijk één of meerdere tiers en/of servers in 

wisselende samenstelling samen toe voegen. Dit is ook wat wij voorstellen.  

 

Figuur 1, Teamcenter Tiers en componenten 

Voor sommige doeleinden is het mogelijk is het mogelijk servers samen te voegen 

binnen een zgn. DTAP-straat. Navolgende paragraven geven hier voorbeelden van. 

1.3.2 Optionele componenten 

In dit document geen rekening gehouden met optionele componenten. Bij gebruik 

van deze componenten is mogelijk additionele hardware nodig: 

• EPATS, 

• Structure Indexing 

• Server Side Visualisation 

o Visualisation Data Server 

o Massive Model Visualisation 

1.3.3 Vereenvoudige opzet voor <50 gebruikers 

In Figuur 2 is te zien dat wij voorstellen voor Productie uit te gaan van een 3-tal servers. Te 

weten: 
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• Applicatie Server 

• Zoek & Visualisatie Server 

• Database Server 

 

In Tabel 1 is dit nogmaals uitgewerkt. 

 

Figuur 2, Server verdeling (Productie) bij <50 gebruikers 

1.3.4 [Verdieping] Motivatie voor deze verdeling 

De Indexing en Search componenten zijn sterk performance vereisend en dienen dus to 

worden afgescheiden van de Applicatie Server. Als dat niet zou worden gedaan wordt de 

algehele Teamcenter performance afhankelijk van de taken van het zoek en indexing 

systeem. 

 

Wij plaatsen op de Database server ook bestanden (het Volume en de Repository). Dit is 

ongewoon. Deze bestanden moeten op een eigen drive worden gezet worden alleen als 

share benaderd en vereisen dus geen resources van de server. Door de bestanden 

onderdeel te maken van deze server is het helder dat de database en de bestanden altijd 

gesynchroniseerd dienen te blijven. Er kan dan een backup worden gemaakt van het geheel. 

Ook kan er een backup worden gemaakt van de separate schrijven: als deze maar sychroon 

lopen. 

 

Uiteraard mogen de bestanden op een andere schare worden gezet buiten de Database 

server. Ook dan geld dat Database en bestanden op hetzelfde moment dienen te worden 

gebackupped. 
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Tier Teamcenter Componenten Server Opmerkingen 

Client Tier n.v.t.   

Web Tier • Web server 

• Active Workspace 

Gateway 

Applicatie Server 

Web server, Teamcenter 

applicatie, pools, FSC en 

microservices kunnen vaak goed 

worden gecombineerd 

Enterprise Tier • Teamcenter Pool & 

Applicatie 

• File Server Cache 

• Microservices 

• (optioneel) EPATS 

server 

• Active Workspace 

Search 

• Full Text Search 

Indexing 

• Visualisation Services 

(client side rendering) 

Zoek & Visualisatie 

Server 

vereist 

• (optioneel) Active 

Workspace Structure 

Indexer 

Out of scope van dit document 

• (optioneel) Visualisation 

Server Side Rendering 

• (optioneel) Visualisation 

Data Server 

• (optioneel) Massive 

Model Visualisation 

Out of scope van dit document 

Resource Tier • Database 

• Volume (data opslag) 

• File Repository 

(websites) 

Database Server Vereist 

Translation 

Tier 

(optioneel) 

• EPATS Workers 

Out of scope van dit document 

Build & 

Deployment 

Infrastructure 

• SPLM License Server 

• Admin tools Zie §1.3.5, Build & Deployment infrastructure 

Tabel 1: Tiers, componenten, servers 
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1.3.5 Build & Deployment infrastructure 

Hoewel wij in de toekomst verwachten dat een separate server gewenst is stellen wij voor 

onderdelen van deze server elders te plaatsen. Te weten: 

 

• Licenties 

o Plaats op een altijd beschikbare server in het domein zoals de domain 

controller. Plaatsing op de (Productie) Database server is ook acceptabel. 

• Admin Tools 

o Plaatsen op de Test-Client. De test-client is ook een VM in de server 

omgeving. 

1.3.6 Meer dan 25 gebruikers/bij weinig performance 

Er is geen uiteraard vaste grens wanneer de server architectuur moet worden aangepast 

voor meer performance. Dat is omdat de exact gekozen hardware en infrastructuur sterk 

van invloed is op de performance van Teamcenter. En dit zelfde geld ook voor de manier 

waarop Teamcenter in uw geval gebruikt wordt. Daarom leveren wij Minimum 

practische vereisten en leveren wij performance metrics waarmee kan worden 

bepaald waar eventuele bottlenecks zich bevinden. 

1.3.7 Meer dan 100 gebruikers 

Bij grotere aantallen gebruikers raden wij aan om de Web Tier af te scheiden van de 

Enterprise Tier. Naast de Applicatie Server is dan ook een Web Server nodig. Deze 

webserver is overigens een zeer lichtgewicht omgeving. Dit valt Out-of-Scope van dit 

document.  
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1.3.8 Development, Acceptatie, Test, Productie - straat 

Om ontwikkeling, updates, upgrades, training en supportwerkzaamheden te kunnen 

ondersteunen is een zogenaamde DATP-straat vereist. Zo kan Productie blijven 

functioneren tijdens test en ontwikkelwerkzaamheden. Ook is het hierdoor mogelijk te 

trainen, werkwijzes te testen en de productie omgeving te supporteren zonder de eigenlijke 

productie data te vervulen. 

De kleurstelling is ter herkenning en wordt door dit hele document aangenomen 

 

Optimaal is de volgende opstelling van omgevingen: 

 

 

Figuur 3, DTAP ontwikkelstraat 

 

1.3.8.1 Beperking tot DTP-straat 

In geval Acceptatie en Test worden samengevoegd geld onderstaande schema. 

Consequenties ten opzichte van een een volledige DTAP-straat: 

• Beperkt trainen op eigen omgeving mogelijk 

• Testen werkwijzen en Support kan niet mogelijk zijn gedurende, applicatie uitrol, 

update en upgrade’s 
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• Geen performance Testing (regressie testen) mogelijk 

• Goede interne en externe communicatie is vereist voor samenwerking op  Test 

 

  

Figuur 4, Beperkte DTP ontwikkelstraat 
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1.3.8.2 Beperking tot TP-straat 

In geval een minimale serveromgeving noodzaak is kan onder voorwaarden worden 

afgezien van een Development omgeving. Wij raden af voor deze beperkte variant te kiezen 

omdat ontwikkeling van Teamcenter in uw bedrijf hierdoor vertraging kan ondervinden. 

 

Consequenties ten opzichte van een een volledige DATP-straat: 

• Ontwikkeling van applicaties is niet mogelijk gelijktijdig met andere werkzaamheden 

• Trainen op eigen omgeving is niet mogelijk 

• Testen werkwijzen en Support kan niet mogelijk zijn gedurende, applicatie 

ontwikkeling, uitrol, update en upgrade’s 

• Goede interne en externe communicatie is vereist voor samenwerking op Test 

 

 

  

Figuur 5, Minimale ontwikkelstraat, TP 
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2 Server setup voorstellen 
Voor deze voorstellen hebben wij getracht een balans te vinden tussen technisch 

functioneren, performance, schaalbaarheid en licentiekosten. 

 

Functioneren:  Scheiding van omgeving biedt mogelijkheden gelijktijdige tot 

ontwikkeling, training, support en productie. 

 

Performance & Veiligheid: In de voorstellen is telkens de mogelijkheid geboden om de 

Database voor Productie een eigen server te geven. Dit biedt ook veiligheidsvoordelen. Wel 

kost dit extra SQL Server licenties.  

 

Schaalbaarheid: Bij groei van het bedrijf of een behoefte aan meer performance zijn de 

verschillende Teamcenter onderdelen in te toekomst op eigen servers te zetten mocht dit 

nodig zijn. Uiteraard kan ook de hardwareallocatie van de Virtuele Machine worden 

uitgebreid. In dit voorstel is echter rekening gehouden met maximalisatie binnen één 

bundel Microsoft Server licenties. 

 

Licentiekosten:  Om moment van schijven is de minimum afname van een Microsoft 

Server licentie een 16 core bundel. Hierop zijn de voorstellen geschaald. Voor Microsoft SQL 

Server geldt een minimum van 4 cores per OSE of een licentie op basis van User CALS. 

 

2.1 Teamcenter ICT landschap 
Opmerking: Onderstaande gegevens zijn voorbeelden om een gevoel te geven bij de 

omvang van de servers. De servers kunnen worden aangepast aan de behoefte van de 

organisatie. Hierover dient overleg te zijn met Enginia.  

Opmerking: In het advies wordt een aanzienlijke hoeveelheid storage verwacht. Het is 

van belang dat de storage voor database en transactielogs over voldoende IOPS 

beschikt.   

Opmerking: Enginia kan niet voorzien alle kennis die uw ICT op dit vlak heeft. Er zijn 

echter enkele algemene opmerkingen te maken die wij vaak ervaren. Onderstaande is 

ter kennisgeving, is onvolledig en kan afwijken. Vraag uw ICT-leverancier voor 

informatie. 

Opmerking: Gebruik bij voorkeur zo min mogelijk netwerkcomponenten tussen de 

server en de werkstations. Gebruik enkel netwerkcomponenten die 1GB/s 

netwerksnelheden ondersteunen.  
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2.2 Virtualisatie 
Een Teamcenter server kan op virtualisatie software geïnstalleerd worden. De 

hardware zal hiervoor geschikt moeten zijn. Siemens en Enginia raden aan Teamcenter 

servers te virtualiseren.  

 

• Voor Virtualisatie zijn mogelijk ook licenties nodig. Houdt hier rekening mee. 

Zowel Hyper-V als Vsphere zijn ondersteund als type hypervisor.  

• MS Server Datacenter is te gebruiken als type 2 hypervisor. Deze kan al deel uit 

maken van de benodigde hoeveelheid licenties en is dan te overwegen als 

hypervisor. 

• Development, Test en eventueel Acceptatie mogen met overcommitted vCPU’s 

werken. Uiteraard ten koste van enige performance.  

• Voor de Productie omgeving en zijn database, raadt Siemens overcommiting van 

CPU’s af. 

• Geheugen niet overcommitten 

• Wij hebben aanvullende documentatie beschikbaar voor configuratie en 

optimalisatie van de virtuele omgevingen. 
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2.3 Database 
 

2.3.1 Recovery Mode 

In al onze voorstellen is uitgegaan van Simple Recovery Mode 

 

Als point-in-time restore gewenst (Full Recovery Mode) is dan dient contact op te worden 

genomen met Enginia. Dit is out-of-scope van dit document, maar wel mogelijk. 

2.3.2 Kritieke noot ten aanzien van Volume & Database synchronisatie 

Wat betreft Database en Volume is er voor Teamcenter één belangrijke voorwaarde om te 

vervullen: 

 

Teamcenter Database en bestandsvolume moeten ALTIJD 

gesynchroniseerd blijven 

 

Dit betekend: 

• Maken van backups: database en volume (vrijwel) gelijktijdig 

• Restoren van backups: database en volume (vrijwel) gelijktijdig 

• Maken van snapshots/checkpoints van schijven:  database en volume drives gelijktijdig  

• Restoren van snapshots/checkpoints van schijven:  database en volume drives 

gelijktijdig 

Om deze reden zijn bij de voorstellen de Volumes en de Databases in dezelfde (Virtuele) 

server ondergebracht. Bij het maken en restoren van Snapshots/Checkpoint & Backups blijft 

de synchronisatie zo in tact.  

2.3.3 Hoe backups maken van de Database Server 

Voor SQL is het van belang dat de database wordt gebackupped met de juiste methoden. 

Enginia laat de inrichting hervan over aan uw ICT-partner. Wij hebben uiteraard 

voorbeelden. 

Maken van een backup van een gehele Database Virtuele Machine doet afbraak aan de 

werking van MS SQL server: het is nodig een goed Maintenance Plan in te richten. Wij 

bieden diensten om deze “maintenance plans” speciek te maken voor Teamcenter (deze 

diensten zetten daarnaast een compleet, grotendeels geautomatiseerd onderhoud voor 

Teamcenter op). 

 

2.3.4 Wanneer backups maken van de Database Server 

Binnen de voorwaarden die gesteld zijn in dit document (Simple Recovery Mode) en het 

synchroon houden van database en volume raden wij aan backups en 

snapshots/checkpoints te maken buiten werktijden. Dit beperkt verstoringen tot een 

minimum, maar zorgt er ook voor dat database en volume nagenoeg synchroon zullen zijn. 

 

Wanneer “continues-backup” of “live-backup” nodig zijn dan dient contact op te worden 

genomen met Enginia. Dit is out-of-scope van dit document, maar wel mogelijk. 
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2.3.5 Gemeenschappelijke databases Backuppen 

Dit betreft voorstellen DTAP-1, DTAP-2 (deels), DTP-1 & TP-1 ( zie §2.6) 

 

Zoals bekend kunnen in één SQL Instantie meerdere databases worden onder gebracht. Dit 

geld ook voor Teamcenter. Echter gezien de opmerkingen in §2.3.2 raden wij aan om backups 

van Volume en Database schijven dusdanig in te richten dat de volgende drive-combinaties 

grofweg gelijktijdig met elkaar worden gebackuped. 

• Productie Volume en Database, 

• Acceptatie Volume en Database, 

• Test Volume en Database, 

Doel hiervan is Productie, Acceptatie en Test afzonderlijk van elkaar te kunnen herstellen. 

 

2.3.6 Gescheiden databases 

Dit betreft voorstellen DTAP-2 (deels), DTAP-3, DTP-2 & TP-2 ( zie §2.6) 

 

In plaats van een gemeenschappelijke Database kan elke database worden geïsolleerd. Dit 

kan gedaan worden voor performance en/of beveiligingsoverwegingen. 

 

In dat geval kan het wellicht een kostenbesparende mogelijkheid zijn om de Test & 

Acceptatie Database gebruik te laten maken van een licentie op basis van User CALs.  

• Een inperking van het aantal gebruikers van die omgevingen is dan nodig 

• Actief onderhoud van het aantal User CAL licenties is dan vereist voor uw ICT 

afdeling 

• Houdt rekening dat er naast uw gebruikers ook CALs nodig zijn voor Enginia 

Support, Consultants, Developers en uw ICT admins. 
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2.4 Bouwstenen 
 

Om enig overzicht te houden laten we alle server voorstellen bestaan uit verschillende 

bouwstenen. Zo kan uit verschillende bouwstenen een Teamcenter DTAP straat worden 

opgebouwd. Let op dat Bouwsteen A nooit kan worden gebruikt voor Test, Acceptatie of 

Productie! 

 

2.4.1 Bouwsteen A – All-in-one 

Bij Bouwsteen A bevindt heel Teamcenter, inclusief Database en bestandsvolume zich op 

één (virtueel) systeem. 

 

Deze bouwsteen is alleen te gebruiken als: 

• Pilot-omgeving 

• Development omgeving 

 

 

Figuur 6, Bouwsteen A – All-in-one 

 

Voordelen: 

• Lage kosten (1 Microsoft OS-licentie, geen sql licenties nodig omdat SQL Express 

volstaat) 

• Eenvoudig te backupen, herstellen 

 

Nadelen: 

• Performance niet adekwaat voor dagelijks gebruik 

• Upgrades, Updates & Installaties niet testbaar (geen gescheiden systemen) 

 

 

2.4.2 Bouwsteen B – gemeenschappelijke database 

In Bouwsteen B is Teamcenter afgescheiden in 3 virtuele servers: 

1. Teamcenter Applicatie en Web server 

2. Teamcenter Search, Indexing en Visualisatie 

3. Teamcenter Database en Volume 

Één “Database en Volume” (virtuele) server wordt door meerdere omgevingen gebruikt. 
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Figuur 7, Bouwsteen B - Gemeenschappelijke Database 

 

Voordelen: 

• Performance is mogelijk 

• Installatie, update & upgrade testen is mogelijk 

• Beperkt kosten door delen van één SQL server licentie 

 

Nadelen: 

• Niet geheel vrij om backups te herstellen. Dit kan leiden tot vertragingen, 

hoofdzakelijk buiten Productie. Tevens betekend dit dat bij het terugzetten van 

backups dit kan leiden tot het moeten uitzetten van alle aangesloten omgevingen. 

 

2.4.3 Bouwsteen C - optimaal  

In Bouwsteen B is Teamcenter afgescheiden in 3 virtuele servers: 

1. Teamcenter Applicatie en Web server 

2. Teamcenter Search, Indexing en Visualisatie 

3. Teamcenter Database en Volume 

De “Database en Volume” (virtuele) server wordt alleen door deze omgeving gebruikt. 

 

 

Figuur 8, Bouwsteen C - Eigen Database 

Voordelen: 

• Performance is mogelijk 

• Installatie, update & upgrade testen is mogelijk 

• Optimale beveiliging door gescheiden systemin is mogelijk 

• Optimaal voor herstellen van backups 

•  

Nadelen: 

• Hogere kosten doordat een eigen database server met licenties nodig is.  
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2.5 Out-of-scope 

2.5.1 Enginia Print and Translation Service (EPATS) (out-of-scope) 

De EPATS is een service die output genereert van de informatie in Teamcenter. De 

output is een digitaal omgezet document (bijvoorbeeld dft naar pdf of dwg) of een 

geprint document.  

De service bestaat uit twee delen; de service en de worker. De service wordt bij de 

Teamcenter applicatie server geplaatst. Deze bevat de intelligentie en stuurt de 

worker aan. De worker wordt bij voorkeur geplaatst op een apart (virtueel) 

werkstation dat voorzien is van een nodige integraties en licentie(s) van uw 

toeleverancier. Bijvoorbeeld Solid Edge als CAD integratie. 

De worker zal proberen de maximale resources van het systeem te benutten om zo 

effectief mogelijk zijn werk te kunnen doen. Tevens dient de worker bereikbaar te zijn 

voor de service op de Teamcenter application server. 

o Bij in gebruik name van EPATS 

zijn er één of meerdere extra 

(virtuele) machines nodig voor de 

voor de vertalingen en printjobs. 

Het aantal translatieservers 

(workers) hangt af van het aantal 

processen dat gelijktijdig vereist 

is voor printen en/of vertalingen. 

 

o Ook voor Test, Acceptatie en 

Development kan worden 

overwogen om eigen Workers 

Virtuele Machines op te zetten. 

Dit komt het Testen en Trainen 

van EPATS in uw bedrijfsprocess 

ten goede. 

 

o De worker dient te voldoen aan 

de adviezen voor de integratie 

die EPATS gebruikt.  In het geval 

u Solid Edge gebruikt zijn de  

Specificaties te vinden op de website van Enginia (zoekterm “systeemeisen 

Solid Edge”.)  

 

o De workers hoeven dus in de meeste gevallen geen gebruik te maken van 

server licenties maar van client licenties (Windows 10 Pro of Enterprise). 

Hierdoor realiseren kunt u een aanzienlijke kostenreductie realiseren. 

  

Voorbeeld van een mogelijke EPATS omgeving: 

 

Figuur 9, EPATS omgeving 
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2.5.2 Active Workspace Structure Indexing Service (out-of-scope) 

Bij specifieke Teamcenter modules of gebruikers die snel toegang moeten hebben tot grote 

productstructuren kan een Structure Indexing Server gewenst of zelfs nodig zijn. Dit ligt buiten 

het bereik van dit document. 

 

2.5.3 Active Workspace Server Side Rendering/Visualisation (out-of-scope) 

Waar meer performance is gewenst, in het bijzonder waar gebruikers niet beschikken over een 

typische CAD_computer, kan de product rendering plaatsvinden met behulp van grafische 

hardware op van de server.  

2.5.4 Active Workspace Visualization Data Server (out-of-scope) 

Bij grote modellen, grote gebruikersaantallen (>50) en gebruikers met mobiele apparaten of 

thin-clients die toch snel modellen moeten kunnen visualiseren zijn één of meerdere 

Visualisation Data Servers nodig. De hardware vereisten hiervan liggen buiten het bereik van 

dit document.  

2.5.5 Active Workspace Massive Model Visualisation (out-of-scope) 

Bij zeer grote modellen (structuren met >30.000 BOM-lines) is voor visualisatie een systeem 

nodig welke intelligent render. Dit voegt onder andere diverse Culling technieken toe 

waardoor alleen strict noodzakelijke objecten worden gerenderd wat de performance vergroot. 
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2.6 Voorstellen  
In Figuur 10 is een overzicht te zien van de verschillende mogellijke server opzetten. In 

Blauw onder elk voorstel de naam waarmee we het kunnen identificeren. 

 

  

Figuur 10, Voorstellen 
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2.6.1 Pilot-0, Pilot omgeving.  

Niet geschikt voor productie. 

• Alles op 1 (virtuele) machine 

• Niet voor productie 

• Niet voor performance testing 

 

 
Figuur 11, Pilot-0 
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2.6.2 TP-1, Minimaal mogelijke setup voor productie in een bedrijfsomgeving 

• 5 (virtuele) machines 

 

Figuur 12, TP-1 

2.6.3 TP-2, Minimaal mogelijke setup voor productie in een bedrijfsomgeving 

• 6 (virtuele) machines 

• Betere scheiding van servers voor data veiligheid en performance t.o.v TP-1 

 

Figuur 13, TP-2 
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2.6.4 DTP-1, Minimaal gewenste setup voor productie in een bedrijfsomgeving 

• 6 (virtuele) machines 

• Ontwikkeling, Updates en Upgrades beter en sneller te faciliteren  

 
Figuur 14, DTP-1 

2.6.5 DTP-2, Minimaal gewenste setup voor productie in een bedrijfsomgeving  

• 7 (virtuele) machines 

• Ontwikkeling, Updates en Upgrades beter en sneller te faciliteren  

 

Figuur 15, DTP-2 
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2.6.6 DTAP-1, Standaard setup 

Gescheiden opgevingen en samengevoegde database server. 

• Er is niet meer dan één high-use omgeving (productie) 

• 8 (virtuele) servers 

 
Figuur 16, DTAP-1 
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2.6.7 DTAP-2, Standaard setup met betere scheiding 

Gescheiden opgevingen met een gemeenschappelijke database server voor 

Acceptatie & Test. Productie heeft een eigen Database Server. 

• Meer performance in Test of Acceptatie mogelijk 

• Performance of de High-Use Productie omgeving beter te reguleren 

• 9 (virtuele) servers 

 

 
Figuur 17, DTAP-2 
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2.6.8 DTAP-3, meest optimale setup 

Gescheiden opgevingen. Elke omgeving heeft zijn eigen Database Server. 

• Meer performance in Test of Acceptatie mogelijk 

• Performance of de High-Use Productie omgeving beter te reguleren 

• 9 (virtuele) servers 

 

 

Figuur 18, DTAP-3 
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3 Hardware Vereisten 

3.1 Pilot Server/Development Server/Bouwsteen A 
Minimum vereisten voor een Pilot server 

 
 

3.2 Applicatie Server 
Minimum vereisten voor de Web & Applicatie Server 

 

  

Minimum Vereisten – Pilot Server 

 Pilot Development 

OS type  Server OS 

Processor  64-bit, 4 coresH 

Memory 16GB 

Drives Zie  

§3.6 - Noten bij hardwarevereisten  

en  

§3.9 - Teamcenter Server recommended requirements 

C:\ 100GB (OS + Applications) A 

D:\ 100GB (Teamcenter applicaties)  150GB (Teamcenter applicaties) 

E:\ 300GB (Database & Volume) 

Network Adapter  Gigabit 

Opmerkingen   

Tabel 2, Pilot & Development server minimum vereisten 

Minimum Vereisten – Applicatie Server 

 Productie Acceptatie Test  
zie opmerking F 

OS type  Server OS 

Processor  64-bit, 4 coresH 64-bit, 2 cores 

Memory Zie hoofdstuk 3.83.7 8GB F 

Drives Zie  

§3.6 - Noten bij hardwarevereisten  

en  

§3.9 - Teamcenter Server recommended requirements 

C:\ 100GB (OS + Applications) A 

D:\ 100GB (Teamcenter applicaties)  

Network Adapter  1, Gigabit  

(bij fysieke servers: 2 NICs,  één 

rechtstreeks voor SQL server 

met <1ms latency) 

Gigabit 

Opmerkingen   

Tabel 3, Applicatie server minimum vereisten 
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3.3 Search & Visalization Server 
 Minimum vereisten voor de Search, Indexing en Visualisatie Server 

 

  

Minimum Vereisten – Search & Visualization Server 

 Productie Acceptatie Test  
zie opmerking F 

OS type  Server OS 

Processor  64-bit, 4 coresH 64-bit, 2 cores 

Memory Zie hoofdstuk 3.7 16GB 12GB F 

Drives Zie  

§3.6 - Noten bij hardwarevereisten  

en  

§3.9 - Teamcenter Server recommended requirements 

C:\ 100GB (OS + Applications) A 

D:\ 100GB (Teamcenter applicaties) C    

Zie hoofdstuk 3.7 

100GB (Teamcenter applicaties)  

 

Network Adapter  Gigabit 

Opmerkingen   

Tabel 4, Search & Visualization server minimum vereisten 
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3.4 Database Server (gescheiden databases) 
Minimum vereisten voor database server met gescheiden databases. 

 

In de volgende paragraaf is een tabel te vinden voor database servers met gedeelde 

databases. 

  

Minimum Vereisten – Database Server (gescheiden) 

 Productie 

• DTAP-2 

• DTAP-3 

• DTP-2 

• TP-2 

Acceptatie 

• DTAP-3 

Test  

• DTAP-3 

• DTP-2 

• TP-2 
zie opmerking F 

OS type  Server OS 

Processor  64-bit, 4 cores H 64-bit, 2 cores H 

Memory 24GB  16GB  8GB  

Drives Zie  

§3.6 - Noten bij hardwarevereisten  

en  

§3.9 - Teamcenter Server recommended requirements 

C:\ 

(OS + Applications) 

100GB A 

D:\ 

(SQL DB) 

100GB  C  

Hoge IOPS, Random read/write - bijv. RAID 10 of ssd 

E:\ 

(TempDB) 

15GB B, C   

Zeer hoge IOPS, Random read/write - bijv. Mixed use ssd 

F:\ 

(transaction logs) 

15GB B, C   

Zeer hoge IOPS, Random write - bijv. mixed used ssd of write intensive ssd 

G:\ 

(backups) 

>100GB G  

Lage IOPS bv. NAS 

H:\ 

(TC Volumes – Productie) 

>1TB D 100 GB E 

Network Adapter  1, Gigabit  

(bij fysieke servers: 2 NICs,  één rechtstreeks voor 

SQL server met <1ms latency) 

Gigabit 

Opmerkingen   

Tabel 5, Database server minimum vereisten (gescheiden databases) 
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3.5 Database Server (gedeelde databases) 
Minimum vereisten voor database servers met gedeelde databases 

 

 

 

Minimum Vereisten – Database Server (gedeeld) 

 Test + Acceptatie Test + Acceptatie + Productie Test + Productie 

• DTAP-2 • DTAP-1 • DTP-1 

• TP-1 
zie opmerking F 

OS type  Server OS 

Processor  64-bit, 4 cores H 64-bit, 4 cores H 

Memory 16GB  32GB 24GB 

Drives Zie  

§3.6 - Noten bij hardwarevereisten  

en  

§3.9 - Teamcenter Server recommended requirements 

C:\ 

(OS + Applications) 

100GB A 

D:\ 

(SQL DB) 

100GB  C   

Hoge IOPS, Random read/write - bijv. RAID 10 of ssd 

E:\ 

(TempDB) 

15GB B, C   

Zeer hoge IOPS, Random read/write - bijv. Mixed use ssd 

F:\ 

(transaction logs) 

15GB B, C  

Zeer hoge IOPS, Random write - bijv. mixed used ssd of write intensive ssd 

G:\ 

(backups) 

100GB (backup) G  

Lage IOPS bv. NAS 

H:\ 

(TC Volumes – Productie) 

 >1TB D 

I:\ 

(TC Volumes – Acceptatie) 

100G E 100GB E  

J:\ 

(TC Volumes – Test) 

100GB E 100GB E 100GB E 

Network Adapter  1, Gigabit  

(bij fysieke servers: 2 

NICs,  één rechtstreeks 

voor SQL server met 

<1ms latency) 

Gigabit  

Opmerkingen    

Tabel 6, Database server minimum vereisten (gedeelde databases) 
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3.6 Noten bij hardwarevereisten 
In algemeenheid geld dat dit minimale practische vereisten zijn, houdt dan ook rekening 

met groei. De groei is met met name verwacht op gebied van: 

• Productie Volume Schijfruimte 

• Productie Database Schijfruimte (alleen de database zelf, D:\) 

Aangezien dit een minimum practische vereiste is raden wij aan om ruimte houden voor 

inzetten van meer Geheugen en CPU-cores in productie.  Als een server dusdanig kan 

worden gekozen dat er nog ruimte voor uitbreiding is binnen 2-jaar dan verdient dit de 

aanbeveling. Nadat een bedrijf een tijd met Teamcenter heeft gewerkt (zeg 6 maanden tot 

1 jaar) kan goed worden gekeken waar performance verbetering kunnen worden gemaakt 

voor de specifieke Use Case en wensen van het bedrijf. Soms vereist dit uitbreiding op 

gebied van geheugen of CPU-cores. 

 

A. Voor schijfruimtevereisten van OS kan worden gekeken naar algemene vereisten van 

Microsoft 
 

B. TempDB-drive (e:\) en  transaction log-drive (f:\) mogen eventueel een drive met 

elkaar delen.  

• In dat geval is 25GB capaciteit nodig.  

• De drive dient zeer snel te zijn in Random-Read/Write, bijv. Mixed use SSD 

Zie ook §3.9 - Teamcenter Server recommended requirements  

 

C. Bij voorkeur DAS. Dit voorkomt dat andere datakanalen belast worden. Bij Virtuele 

Servers: Thick Provisioned 

Houdt rekening met groei! 

 

D. Productie volume Grootte = 2,5x de huidige dataomvang + verwachte datagroei. 

Houdt rekening met groei! 

 

E. Voor Test en Acceptatie volume’s gaan wij uit van een beperkte dataset aan 

informatie. 

 

F. Als Performance testing noodzakelijk is dan is verruiming van de specificaties 

noodzakelijk. Gebruik in dat geval de de specificaties van Productie waarbij het 

geheugengebruik gebaseerd is op een realistisch aantal gebruikers voor 

Performance testing. 

 

G. Hangt af van de gewenste hoeveelheid backups 

 

H. CPU Base Frequency is meer van belang dan het aantal Cores. Dus kies een zo hoog 

mogelijk Base Frequency voor de Database, Applicatie en Search Server (in ieder 

geval voor Productie). 
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Voor vSphere geld dat als er meer cores beschikbaar zijn dan de minimale vereiste, 

deze beter NIET ter beschikking moeten worden gesteld aan servers totdat 

performance metingen uitwijzijzen dat dit nodig is. 

3.7 Geheugen en IOPS verseiste Search en Visualisatie server 
Het minimale productie geheugengebruik is afhankelijk van het aantal Active Workspace 

gebruikers en hun use case.  Dit is vrijwel niet van te voren te berekenen. Echter er is een 

redelijke aanname in te maken. 

 

 Geheugen voor Search & Visualisatie 

Server 

<10 gebruikers 16 GB 

10 < 25 gebruikers 24 GB 

25 < 100 gebruikers 32 GB 

 

Wat betreft drive types raadt siemens het volgende aan: 

 Drives voor Search/Indexing & 

Visualisation 

<10 gebruikers RAID 10, hoge random read/write IOPS 

10 < 25 gebruikers RAID 10 of SSD, hoge random read/write 

IOPS 

25 < 100 gebruikers Mixed use SSD, RAID 10, hoge random 

read/write IOPS 

Voor deze drives geld dat zij het beste lokaal aan de server kunnen worden geplaatst (DAS) 

om bottlenecks in doorvoer te voorkomen. 

3.8 Geheugenverseiste Applicatieserver 
Het minimale productie geheugengebruik is afhankelijk van het aantal Teamcenter 

gebruikers en hun use case.  Dit is eenvoudig te berekenen. 

 

Het aantal benodigde processen is als volgt uit te rekenen: 

 Aantal hele 

gebruikers 

Parameter Opmerking/berekening 

Totaal Aantal Gebruikers  Utotaal Is tevens aantal Active 

Workspace gebruikers 

Rich Client Gebruikers  URAC Overleg met Enginia voor een 

inschatting 

CAD gebruikers  UCAD  

Office Integratie Gebruikers  UOffice  

Indexing 3   

SOLR/Recycing/Visualisation 

Server 

 Uallowance =(Utotaal+3)*0.4 

Afronden naar geheel aantal 

Totaal nodige processen  Ptotaal = Utotaal + URAC + UCAD + UOffice  

+ 3 + Uallowance 

Active Workspace processen  PAWC = Utotaal + 3 + Uallowance 

 

Minimale geheugen vereiste volgt uit: 

 RAM 

[GB] 

Parameter Berekening Opmerking 
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OS 3    

Web tier 3    

File Management 

Sytem 

2    

Enterprise Tier  Mtc =(0.1 x  Ptotaal) + (0.15 

x PAWC) 

100MB per process + 

150MB per Active 

Workspace process 

Swap/allowance  Mallowance =( 8 + Mtc ) /4 = 25% 

Totaal benodig 

Geheugen in 

Applicatie Server 

 Mtotaal = 8 + Mtc + Mallowance Afronden naar boven 

Minimaal 16GB 
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3.8.1 Uitgewerkt voorbeeld A 

Het aantal benodigde processen is als volgt uit te rekenen: 

 

 Aantal hele 

gebruikers 

Parameter Opmerking/berekening 

Totaal Aantal Gebruikers 8 Utotaal Is tevens aantal Active 

Workspace gebruikers 

Rich Client Gebruikers 2 URAC Overleg met Enginia voor een 

inschatting 

CAD gebruikers 7 UCAD  

Office Integratie Gebruikers 0 UOffice  

Indexing 3   

SOLR/Recycing/Visualisation 

Server 

4 Uallowance =(Utotaal+3)*0.4 

Afronden naar geheel aantal 

Totaal nodige processen 24 

(8+2+7+0+3+4) 

Ptotaal = Utotaal + URAC + UCAD + UOffice  

+ 3 + Uallowance 

Active Workspace processen 15 

(8+3+4) 

PAWC = Utotaal + 3 + Uallowance 

 

Minimale geheugen vereiste volgt uit: 

 RAM [GB] Parameter Berekening Opmerking 

OS 3    

Web tier 3    

File Management 

Sytem 

2    

Enterprise Tier 4,7 

(0.1*24)+(0.15*15) 

Mtc =(0.1 x  Ptotaal) + 

(0.15 x PAWC) 

100MB per process 

+ 150MB per 

Active Workspace 

process 

Swap/allowance 3,2 Mallowance =( 8 + Mtc ) /4 = 25% 

Totaal benodig 

Geheugen in 

Applicatie Server 

16GB  Mtotaal = 8 + Mtc + 

Mallowance 

Afronden naar 

boven 

Minimaal 16GB 
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3.8.2 Uitgewerkt voorbeeld B 

Het aantal benodigde processen is als volgt uit te rekenen: 

 

 Aantal hele 

gebruikers 

Parameter Opmerking/berekening 

Totaal Aantal Gebruikers 50 Utotaal Is tevens aantal Active 

Workspace gebruikers 

Rich Client Gebruikers 10 URAC Overleg met Enginia voor 

een inschatting 

CAD gebruikers 10 UCAD  

Office Integratie Gebruikers 10 UOffice  

Indexing 3   

SOLR/Recycing/Visualisation 

Server 

21 Uallowance =(Utotaal+3)*0.4 

Afronden naar geheel 

aantal 

Totaal nodige processen 104 

(50+10+10+10+3+21) 

Ptotaal = Utotaal + URAC + UCAD + 

UOffice  + 3 + Uallowance 

Active Workspace processen 74 

(50+3+21) 

PAWC = Utotaal + 3 + Uallowance 

 

Minimale geheugen vereiste volgt uit: 

 RAM [GB] Parameter Berekening Opmerking 

OS 3    

Web tier 3    

File Management 

Sytem 

2    

Enterprise Tier 21,5 

(0,1x104)+(0,15x74) 

Mtc =(0.1 x  Ptotaal) + 

(0.15 x PAWC) 

100MB per process 

+ 150MB per 

Active Workspace 

process 

Swap/allowance 7,4 Mallowance =( 8 + Mtc ) /4 = 25% 

Totaal benodig 

Geheugen in 

Applicatie Server 

40GB (36,9) Mtotaal = 8 + Mtc + 

Mallowance 

Afronden naar 

boven 

Minimaal 16GB 
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3.9 Teamcenter Server recommended requirements 
For best performance Microsoft recommends placing the following files in SQL / Web 

servers on separate physical hard disks, in approximate order of priority (fastest to 

slowest drives):  

1. SQL tempdb (RAID-10 or SSD recommended) *  

2. SQL db transaction logs (.ldf) (RAID-10 or SSD recommended) *  

3. SQL/SOLR db data (.mdf) *  

4. Teamcenter Volume *  

5. Pagefile / Temp directory  

6. Teamcenter enterprise server / IIS logs  

7. OS / Program Files  

* Designated disks should be formatted with 64-KB allocation unit size.  

• If any of these files must share disks, put files that have different usage patterns on 

the same disk to minimize concurrent access requests.  

 

Keep the server(s) up to date:  

- Windows updates  

- Drivers  

- Maintenance Packs for Teamcenter  

- Service packs for SQL, etc.  

- Schedule maintenance such as drive defragmentation (if appropriate).  

- Regularly check the server Event Viewer logs for errors.  

- Make sure alerts are configured for low disk space, etc.  

- Monitor the server(s) during times of slow performance to observe any 

bottlenecks:  

- Check the CPU and memory load  

- Network bandwidth utilization (between servers as well as to/from clients)  

- Disk utilization, etc.  
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4 Overwegingen met betrekking tot Availibility 

Teamcenter is één van de bedrijfsprocessen waarvan de beschikbaarheid van groot 

belang is (samen met o.a. ERP). Wij raden daarom aan de availability van Teamcenter 

en redundancy van de hard- en softwareomgeving te overwegen. Dit is de 

verantwoordelijkheid van uw interne ICT of ICT-partner. 

 

Enkele overwegingen ter voorbeeld zijn: 

• Connectie tussen servers op verschillende locaties: 

o VPN-pipe,  

o point-to-point leased line,  

o MPLS of  

o SD-WAN 

• Teamcenter online “Hosted” onderbrengen (AWS of Azure) 

• Fallback internet verbinding, 

o G4/G5 backup verbinding 

o Multi-ISP failover 

• Redundant servers, scalability, failover 

o Hot-swap 

o Cold-swap 

• Hardware redundancy en UPS 

 

Opmerking: bovenstaande lijst is onvolledig. Niet alle bovengenoemde mogelijkheden 

zijn in elk geval mogelijk. Laat u altijd informeren door uw IT-leverancier(s).  
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5 Back-up, fail save en maintenance 
Het aantal back-up, fail save en maintenance opties die toegepast kunnen worden is altijd 

klant- en situatie afhankelijk.  

Het basis advies is om regelmatig een back-up te maken van de Teamcenter data.  

De frequentie en de manier van het maken van deze back-up is geheel de keuze van uw 

organizatie. Dit geldt ook voor de keuze van de hardware, software, opslaglocatie etc. 

In het geval van virtuele server kan een snapshot/checkpoint soms afdoende zijn. 

 

Voor meer informatie m.b.t. Teamcenter onderhoud  vindt u in Appendix D – Maintenance 

Requirements. 

 

SQL kan alle transacties bijhouden als de Recovery Mode van de database op Full gezet 

wordt. Bij een crash is een SQL database recovery dan binnen enkele minute te realiseren. 

Het problem is dat Teamcenter zijn data niet opslaat in SQL, maar in een separaat data 

volume (of meerdere separate data volumes). Deze combinatie maakt het terugzetten van 

een Full Recovery situatie lastiger. Hiervoor is continu monitoren van de log files en de 

opslag noodzakelijk. Hierdoor wordt de SQL database op Simple Recovery gezet en is een 

volledige back-up van de database noodzakelijk. 

 

Het data volume/de data volumes en de SQL database zijn onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. Daarom moet een back-up ook beide componenten omhelsen. Onderstaande 

table geeft alle belangrijke informatie over de Teamcenter omgeving die toegevoegd 

zouden moeten worden aan de back-up. 

 

Voor de correcte paden zie de Teamcenter implementatie documentatie..  

Name Frequentie  Server Opmerkingen 

SQL database ‘tc’ Dagelijks Database 
 

Data volumes Dagelijks Database Optie: Dagelijks 

incrementeel en 

wekelijks geheel 

BMIDE project  Wekelijks Applicatie (of Build & 

Deployment server) 

Wij maken gebruik van 

Source Control om enige 

fijnmazige conrole te 

hebben over versies 

VM’s Wekelijks 

of Dagelijks 

Applicatie/Search & 

Visualisation/Development 

Optie: Dagelijks 

incrementeel en 

wekelijks geheel 

Licenties Maandelijks Database 
 

 

Belangrijk: Indien niet expliciet vermeld in het contract ligt de verantwoordelijkheid voor de 

configuratie, het monitoren en het onderhoud van de SQL server en de Virtual Machine 

back-ups bij de IT afdeling van de klant. 
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6 Verdere Documentatie 
Losse documentatie is beschikbaar. U kunt deze bij Enginia opvragen.  

6.1 Bijgevoegd 
• Appendix A – Platform Requirements 

• Appendix B – Security tot en met 25 gebruikers – beknopt 

• Appendix D – Maintenance Requirements 

6.2 Mogelijk relevant 
Mits relevant. U kunt deze documentatie altijd bij ons opvragen. 

• Appendix C– Caching Servers, Remote User Access 

• Teamcenter Deployment Guide 

• Teamcenter Hardware Overview - 2.0 

• Virtual Server Configuration and Performance - 3.4 

6.3 Beschikbaar voor gebruik 
U mag deze documentatie altijd bij ons opvragen. Deze lijst is onvolledig. 

• SQL Server for Teamcenter Best Practices 1.4  

• FCC and FSC Internal and Socket Buffer Tuning V4.3 

• CPU Power Mode Best Practices 2.2 

• Network Performance Tuning V7.6  

https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/TcDeploymentGuide_TcUA_11.2ae.pdf
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/Teamcenter_Hardware_Overview-r2.0.pdf
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/Teamcenter-Virtual_Server_Configuration_and_Performance-3.4.pdf
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/SQL_Server_for_Teamcenter_Best_Practices_1.4.pdf
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/FCC_and_FSC_Internal_and_Socket_Buffer_Tuning_v4.3.pdf
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/CPU_Power_Mode_Best_Practices_2.2.pdf
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/Network_Performance_Tuning_V7.6.pdf
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