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Det markedet 
vil ha
Mer for mindre er ikke en trend. Det er normen og kravet 

IT-eksperter alltid har jobbet under. I en tid der endring 

og omstilling råder, jobber mange smarte IT-avdelinger 

 iherdig med å levere fleksible og sikre tjenester på  stramme 

budsjetter. Derfor foretrekkes en multisky-strategi, der 

egne datasenter erstattes med private skyer for alle 

applikasjoner og arbeidsmengder som ikke foreløpig kan 

flyttes til eksterne skyer. Den mest foretrukne løsningen for 

hyperkonvergert infrastruktur er den Intel-baserte VxRail 

som inneholder alt man behøver av server-, lagrings- og 

nettverksteknologi, med de ypperste VMware-løsningene 

på toppen.

Norge leder an
Hyperkonvergert er på kort tid blitt en moden teknologi, 

og allerede i 2016 spådde Gartner at hyperkonvergert 

skulle være normalen allerede i 2021. Dette gikk raskere, 

og få  andre land i verden selges det like mange avanserte 

systemer som i Norge. Dette fordi virksomheter får: 

 Modernisert infrastruktur som gjør at fremtidens  

behov til automatisering og endring møtes

 En strategisk skystrategi der de ulike arbeidsmengdene 

plasseres i de mest egnede skyene

 Frigjøring av tid i en IT-avdeling som kan fokusere  

på å skape bedre tjenester 

 Mindre behov for spesialister i et marked der  

Norge nærmest er utsolgt på IT-kompetanse

 Bedre bruk av budsjettmidler

Foretrekker alt fra samme leverandør
I en analyse av markedet for hyperkonvergert 

 infrastruktur (publisert juni 2019) på bransjenett-

stedet TechTarget, utropes Dell Technologies som den 

ubestridte vinneren. Kombinasjonen VxRail fra Dell og 

vSAN fra VMware doblet seg siden samme tid i 2018. 

Nøkkelen til suksess tilskrives at Dell Technologies kan 

levere alt som behøves for hyperkonvergert, og er 

ikke avhengig at å kombinere maskin- og programvare 

fra flere ulike leverandører. Det gir mye bedre kontroll 

over egen verdikjede, bedre forutsetninger til å skape 

de mest innovative og funksjonsrike løsningene, og 

tilby den beste oppfølgingen til kundene. 



Fjerner frustrasjoner
Å opprettholde en smidig infrastruktur i datasenteret kan 

være et frustrasjonsmoment for IT-administratorer. Uten 

fundamentale forandringer, vil frustrasjonen bare bli ytter-

ligere forverret, ettersom bedriften blir mer og mer digital. 

En del av problemet kommer av en ekstrem datavekst. 

Erfaringer og analyser er samstemt: Dataveksten er enorm 

og blir stadig større enn selv de mest optimistiske hadde 

forventet. Dette påvirker flere deler av virksomheten. Det 

genereres mer data som skal lagres for alltid, og brukernes 

forventninger endres. 

Krever mer av datasenteret
De økte forventningene krever mer av datasenteret ditt, 

og det kreves mye lagringsplass for å holde tritt med 

 etterspørselen. Det resulterer i både gode og dårlige 

 nyheter:

 Den gode: Kostanden for lagrings-maskinvare  

fortsetter å synke.

 Den dårlige: Kostnadene som følger med økt kapasitet, 

ytelse og komplisert administrasjon blir ofte mer  

enn det man sparer på maskinvaren.

Hos mange står lagring for brorparten av kostnadene, og 

når datasett øker fra terabytes til exabytes havner lagrings-

effektivitet under lupen til ledelsen. IT-avdelingen må derfor 

være i forkant og utvikle en moderne infrastruktur som 

forenkler databehandlingen, lagring, nettverk og adminis-

trasjon.

Fremveksten av program-
varedefinerte datasenter
Et programvaredefinert datasenter forandrer hvordan 

IT-tjenester leveres. Det som en gang var statisk, ufleksibelt 

og ineffektivt, har nå blitt dynamisk, smidig og optimalisert. 

Med andre ord, programvaredefinerte datasenter bygger på 

suksessen med servervirtualisering og flytter datasenteret 

fra fortid til framtid. Med hyperkonvergert vil man kunne 

utnytte mer av ressursene som er tilgjengelige og  dermed 

få en bedre utnyttelse av investeringen som er gjort i 

 maskinvare.

Resurser tildeles automatisk med ingen eller lite 

 menneskelig involvering. Alt er i stor grad automatisert, 

kontrollert av programvare og styrt av logiske regler.



Fra 200 til 1 på en uke
Porsgrunn kommune har flyttet hele datasenteret til en hyperkonvergert infrastruktur. 

IT-sjefen mener denne slankekuren er det beste prosjektet han har erfart.  

Porsgrunn kommune har vært gjennom en lynrask teknisk 

slankekur: Alle fysiske og virtuelle servere er nå samlet 

på én og samme boks. De 13 ansatte i IT-avdelingen kan 

dermed bruke mer tid på strategisk tjenesteutvikling, og 

mindre på teknisk plunder og heft. 

– Selv om vi skal til skyen med det meste, kan vi foreløpig 

ikke flytte våre tunge fagsystem. Mye funksjonalitet vil 

mangle, det vil koste for mye å flytte det over, og tjeneste-

kvaliteten vil synke, sier IT-sjef i Porsgrunn kommune, Terje 

Odden. 

Erstatter det tradisjonelle
Derfor valgte kommunen å modernisere infrastrukturen 

med en hyperkonvergert løsning med seks noder fra Dell 

Technologies og VMware. Denne kompakte plattformen 

erstatter det klassiske dataromsoppsettet med sammen-

koblede servere, lagring og nettverksteknologi. 

– Vi ble fascinert av tanken på heftig ytelse og mye enklere 

administrasjon. Vi har stort behov for mer skalerbarhet, 

og det var behagelig å kunne få ett kontaktpunkt for hele 

datasenteret, sier Odden. 

Flyttingen ble foretatt med hjelp av et dedikert utrullings-

team fra Dell og lokal bistand fra forhandler Itum. Fra start 

til slutt var prosessen gjennomført på en uke, uten nedetid.

– Vi fikk hjelp til å flytte de første 10-20 prosent av 

 serverne. Resten fikset vi selv. Vi har frigjort masse 

 fysisk plass, og det er ganske tomt på serverrommet. Alle 

 tjenestene leveres fra den hyperkonvergerte maskinen, sier 

Odden som sier at driftsmodellen bør være attraktiv for 

langt flere. 



Viser vei
Kommunen vil trolig spare mye på denne moderniseringen 

av datasenteret, blant annet i form av mindre behov for ny 

maskinvare, og mye frigjort tid til administrasjon. 

– Jeg vet det er mange som vurderer hyperkonvergert, og 

jeg er meget glad vi tok valget. Dette flytteprosjektet er 

kanskje det beste IT-prosjektet jeg har vært med på i min 

20-årige karriere. Jeg kan nesten ikke skryte nok av den 

kvaliteten og oppfølgingen vi har fått, sier Odden.

Norgessjef i Dell Technologies, Christian Lorck, mener dette 

er et av mange eksempel på hvordan norske IT-eksperter 

opplever store gevinster fordi de tør å satse på nyskapende 

teknologi. 

– Mange små og mellomstore kommuner sliter med 

teknisk gjeld og hemmes av en infrastruktur som ikke 

møter  fremtidens krav. Investeringer i en hyperkonvergert 

infrastruktur bidrar til å fjerne tekniske tvangstrøyer, sier 

Christian Lorck, norgessjef i Dell Technologies. 

– Hyperkonvergert infrastruktur er sentralt i en 

 multisky-strategi der arbeidsmengdene driftes i de 

mest hensiktsmessige skyene. Det som skal ligge bak 

egen brannmur forvaltes dermed på plattformer som er 

 skalerbare, enkle å administrere, og gjør at tiden til IT- 

ekspertene kan frigjøres til mer utviklende oppgaver. Se på 

Porsgrunn kommune sin IT-avdeling, de lærte seg å styre 

sitt nye datasenter på bare et par dager og vil hente hjem 

mange fordeler med plattformen i årene som kommer, sier 

Lorck.

Dette flytteprosjektet er  kanskje 

det beste IT-prosjektet jeg har 

vært med på i min 20-årige 

 karriere. Jeg kan nesten ikke 

skryte nok av den kvaliteten og 

oppfølgingen vi har fått

”



Den naturlige utviklingen 
av datasenteret

Gir mer fleksibilitet
Dagens dynamiske applikasjoner krever fleksibilitet som 

en maskinvare sentrert tilnærming ikke er designet for å 

levere. Hyperkonvergert infrastruktur er skapt for dagens 

IT-utfordringer. Hemmeligheten ligger i  hyper visoren, eller 

den virtuelle maskin motoren.  Nøkkelfunksjonene kjører som 

 programvare på hypervisoren og gir effektive operasjoner, 

strømlinje formet drift og rask klargjøring. Hyper konvergert 

blir IT-byggeklossen som skaper en konkurransedyktig 

 virksomhet gjennom et programvaredefinert, skybasert 

 framtidsrettet datasenter. Hyper konvergert  infrastruktur 

har databehandling, lagring og nettverks funksjoner 

 innebygget, og kommer virkelig til sin rett i følgende 

 bruksområder:

 Bedriftskritiske applikasjoner

 Virtualisering av brukermiljø

 Edge computing og  avdelingskontor

 Krisegjenoppretting

 Administrasjonsklynger

Raskt i gang
Hyperkonvergerte enheter rulles ut som en enkelt, 

fullt-integrert, ferdig konfigurert og utprøvd løsning. 

VxRail fra Dell Technologies og VMware bruker i 

snitt 20 minutter på å settes opp, og fem minutter 

på å skaleres. En hjemmebygget utrulling tar 4,6 

ganger så lang tid å sette opp, og da er ikke tidkre-

vende systemkonfigurering regnet med.

Oppgaver som prosessering av  databaser, e-postserver-

administrasjon og interaktive webtjenester krever høy 

ytelse, tilgjengelighet og pålitelighet. Hyperkonvergert 

infrastruktur  mestrer disse utfordringene takket være 

oppskalert arkitektur optimalisert for flash-enheter med 

høy ytelse. 

Det er mange veier til et programvaredefinert datasenter, men den raskeste og mest populære er 

hyperkonvergert  infrastruktur. Det er den naturlige utviklingen av infra struktur. Den  tradisjonelle 

 måten å bygge et datasenter krevde proprietære, spesialbygde løsninger for lagring og nettverk. 

Disse  komponentene formet separerte  siloer med hver sine administrasjonsverktøy fra forskjellige 

 leveran dører, som fungerer best når de ble optimalisert og  administrert av dedikerte spesialister. 



Blir stadig flere tomme racks
Tjenesteleverandøren beholdt kontrollen med VxRail.

I 2005 sentraliserte de seks kommunene rundt Garder-

moen; Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 

 Ullensaker sin IT-drift og opprettet selskapet Digitale 

Gardermoen (DGI), mindre enn ti minutter unna  flyplassen. 

Herfra driftes alle kommunenes IT-systemer på 400 

servere på VxRail som leverer tjenester til omlag 20 000 

 mennesker.

Digitale Gardermoen reduserte antallet racks med en 

tredjedel etter at de flyttet datasenteret sitt over på 

VxRail. Overgangen fra gamle systemer til hyperkonvergert 

infrastruktur har fått store positive følger for selskapet 

og brukerne ute i kommunene. Datasenteret har krympet 

betraktelig og antallet klager på trege systemer er eliminert.

– Etter at vi migrerte til VxRail har vi redusert data senteret 

vårt til ti VxRail-noder, som alle får plass i den samme 

 r  acken. Vi opplever det som en veldig stabil plattform som 

rent teknisk er enkel å drifte, sier tjenesteansvarlig for 

plattform i DGI, Patrik Andersson.

Mens de fleste norske kommuner har hundrevis av 

tjeneste applikasjoner, har DGI redusert nummeret til 40 for 

kommunene rundt Gardermoen. Færre applikasjoner og 

raskere maskinvare i datasenteret gjør at opplevelsen virker 

raskere også for brukerne.

Frigjør tid
For cirka to år siden startet DGI en prosess med å 

 outsource driften av datasenteret de har i kjelleren, men 

prosessen med å finne en driftspartner, ble mer  omfattende 

og tidkrevende enn først forespeilet. Supporten på det 

gamle utstyret i datahallen nærmet seg slutten.

Det gamle systemet besto av bladservere og separate 

 l agringsløsninger. Nå er alt på VxRail og vSAN All Flash, alt 

i en og samme løsning. Andersson beskriver det som et olja 

lyn.

– Siden vi migrerte våre Citrix-servere til VxRail har antallet 

henvendelser om trege systemer blitt redusert til nesten 



null. Det frigjør tiden til de som jobber med Citrix- løsningen, 

så de kan jobbe med preventivt vedlikehold, i stedet for 

å måtte feilsøke tregheter reaktivt. Dessuten øker det 

 omdømmet til DGI at vi har en plattform som funker 

 knirkefritt, sier Andersson.

Få utfordringer
Selve migreringen gikk også helt smertefritt, ifølge 

 Andersson.

– Ved hjelp av verktøyet RecoverPoint4VM gikk 

 migreringen fra det gamle til det nye smidig. Det gikk veldig 

fort, med kun noen få minutters planlagt nedetid for kritiske 

systemer, forteller Andersson.

– En aktiv dialog med kundens IT-team sørget for en smidig 

installasjon og implementering av det nye VxRail-systemet, 

nesten helt risikofritt. DGIs ledelse viste forståelse for 

lønnsomheten ved å investere i en moderne nøkkelferdig 

infrastruktur, frigjort tid vil fremover kunne benyttes til 

strategisk utvikling av sine tjenester for kommunene, sier 

salgsdirektør for offentlig sektor i Dell Technologies Norge, 

Inge-André Krokvik.

Den smidige migreringen er typisk for opplevelsen med 

VxRail. Driften har gått som smurt og har ikke bydd på 

noen problemer.

– Den automatiske oppdateringsrutinen er et stort pluss. Vi 

får en pakke med oppdateringer som er testet og sjekket 

av Dell Technologies på forhånd, så i prinsippet er det bare 

for oss å trykke på én knapp, så skjer resten av seg selv.

De gangene det har vært behov for hjelp, har Andersson 

alltid fått det.

– VxRail er den beste plattformen for våre behov i dag 

rent teknisk, pluss fleksibiliteten den gir oss, konkluderer 

Andersson.



Strategiske og 
tekniske fordeler 

Det er mange fordeler med hyperkonvergert  infrastruktur, og 

de fleste av dem kommer både IT-avdelingen og virksomheten 

i  helhet til gode. Med hyperkonvergert infrastruktur trenger du 

langt færre ting i datasenteret ditt. Enkelheten gjør at du kan 

 kutte tid brukt på drift og  kompleksitet i datasenteret betydelig.

 En enkel integrert pakke med programvare som kjører  

på industristandard-servere

 Lett å rulle ut og vedlikeholde med regelstyrt automatisering

 Færre fysiske komponenter å administrere, overvåke  

og vedlikeholde



Billigere
Hyperkonvergert infrastruktur hjelper deg å  

redusere utgiftene knyttet til datasenteret ved å: 

 Være mer kostnadseffektivt

 La deg utnytte ressurser og teknisk kompetanse  

du har fra før

 Unngå overdimensjonering ved hjelp av nøyaktig  

 skalering ettersom virksomheten vokser

Sikrere
Hyperkonvergerte løsninger har innebygd, programvare-

basert sikkerhet, som kryptering av data for å adressere 

et økende behov for å beskytte brukeres og bedrift-

skritiske data. Hyperkonvergert:

 Beskytter informasjon med innebygget data-

kryptering som eliminerer utfordringer med 

 avhendelse av disker.

 Eliminerer kostnaden og kompleksiteten ved å rulle 

ut spesialdesignet maskinvare, som selvkrypterende 

disker.

 Er i samsvar med strenge regler og sikkerhets-

reguleringer som finnes i en rekke bransjer, som 

finans og helsevesen.

Mer fleksibelt
IT-avdelingen rustes til å raskt svare på endringer:

 Et bredt valg av utrullingsalternativer  

– ikke låst til én maskinvareprodusent

 Gir et framtidssikret IT-miljø, med støtte for 

dagens tradisjonelle applikasjoner i tillegg til nye 

 skyapplikasjoner og -teknologier

 Lar deg skalere opp og ned for å imøtekomme 

 spesifikke applikasjonskrav

Mer ytelse
Hyperkonvergert infrastruktur akselererer applikasjoner  

og forbedrer brukeropplevelsen.

 Gir applikasjoner rask responstid med  

all-flash- optimalisering.

 Kan enkelt skaleres opp

 Sørger for forutsigbar ytelse



13 grunner til å elske 
 hyperkonvergert infrastruktur 

Frigjør penger og ressurser
Med en hyperkonvergert infrastruktur kuttes kostnader 

ved å benytte standardisert maskinvare som grunnmur, og 

ved at tid brukes smartere og bedre. 

Raskt i gang
Hyperkonvergerte enheter rulles ut som en enkelt, 

 fullt-integrert, ferdig konfigurert og utprøvd løsning. VxRail 

bruker i snitt 20 minutter på å settes opp, og fem minutter 

på å skaleres. 

Enklere drift
En person kan håndtere alt som har med server, lagring 

og nettverksteknologi. Det er langt færre steg, og de 

gjøres vanligvis av langt færre personer. Hyperkonvergert 

er designet for å være automatisert fra første stund. Gjør 

man endringer i applikasjoner, reagerer infrastrukturen 

 automatisk. 

Yter mer
Hyperkonvergert infrastruktur har de mest moderne 

prosessorene fra Intel og smart nettverksteknologi som 

gir ytelse virksomheten aldri før har hatt. I en maskin er 

det prosessoren som utgjør kraften. I et klassisk datarom 

 mangler mange innsikten og rutinene som kan føre til 

at noen prosessorer kun bruker ti prosent av tilgjengelig 

 datakraft. Dette vil ikke skje i et konsolidert system der 

administrator har innsikt i alt, i sanntid.

Presist og nøyaktig
I et hyperkonvergert miljø brukes  lagringstjenestene 

etter behov, så det er lite eller ikke noe som kastes 

bort.  Applikasjoner får kun den ytelsen, kapasiteten og 

 beskyttelsen de trenger – ikke mer. 

Sikkert
Sikkerheten ivaretas bedre med ett dedikert miljø som 

holder alle sensitive data og personopplysninger trygge, og 

ikke spredt på ulike miljø og servere. Smart funksjonalitet 

sørger for enkel og effektiv krisegjenoppretting av virtuelle 

maskiner og systemer om uhellet skulle være ute.



Støtter vekst
Kapasitet og ytelse kan skaleres samtidig ved å legge til en 

ny host i klyngen, eller ved å legge til flere disker.  «Betal 

 etter bruk» modellen gjør at man kun kjøper det man 

 trenger, og sprer investeringen over tid.

Forberedt på framtidens 
 applikasjoner
Enten det er en mobilapplikasjon, big data-analyse eller en 

applikasjon for skyen, de nye applikasjonene er langt mer 

dynamiske når det kommer til ressurskrav. 

Stabilt
Hyperkonvergert sørger for at du trygt kan kjøre en hvilken 

som helst applikasjon, fra bedriftskritiske- til framtidens 

skyapplikasjoner. Med alternativer for all-flash får man den 

mest kostnadseffektive ytelsen, og kan utnytte lagrings-

plass mer effektivt nesten uten påvirkning på prosessor og 

minne.

Frigjør tid
Med færre på serverdrift kan verdifull kompetanse flyttes 

over til strategisk utvikling av fremtidens smarte tjenester 

som beriker og begeistrer. Den gamle sannheten om at 80 

prosent av at IT-budsjettene går til å holde hjulene i gang 

står dermed for fall

Fjerner teknisk gjeld
Virksomheter er på full fart ut i skyen, men alt kan ikke 

løftes over ennå. Dette gjelder da særlig tunge kjerneappli-

kasjoner. En hyperkonvergert løsning er enkleste vei til en 

privat sky for arbeidsmengdene som ennå ikke er klar for 

mer kostnadseffektive hybride skystrategier. Dessuten er 

hyperkonvergert en snarvei vekk fra lammende teknisk 

gjeld.

Mer bærekraftig
En hyperkonvergert enhet bruker mye mindre strøm 

enn mange strømsultne servere. Dette gir mange typer 

 bærekraftfordeler, og smartere ressursbruk.

Tilgjengelig
Når noe går galt i virtuelle systemer er det fort gjort at 

ting kommer ut av kontroll. Særlig gjelder dette i store og 

komplekse miljøer hvor selv den minste feil kan true hele 

 infrastrukturen. Takket være at hyperkonvergert infra-

struktur forenkler IT-driften, er det raskt å diagnostisere og 

adressere problemer før virksomheten rammes av nedetid.



Vi hjelper deg hele veien

Rådgivning
Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg å finne den 

riktige løsningen for din virksomhets spesifikke behov. 

Grunnlaget for gode implementasjoner starter med å 

analyse dagens situasjon og utfordringene som skal 

løses. Deretter tilpasses systemene i tråd med dette, og 

for å møte behovene som kommer - der modernisering, 

automatisering og frigjort tid er viktige nøkkelord.

Teknisk bistand
Dell EMC har et bredt tjenesteregister og leverer alt fra 

standardinstallasjoner som fungerer «ut av boksen», 

til komplekse spesialtilpassede løsninger. Ved innkjøp 

av nye systemer tilbyr vi tre implementeringstjenester: 

Basic, ProDeploy og ProDeploy Plus. Forskjellen ligger 

i graden av støtte fra vår side, og vi beskriver dette 

gjerne nærmere i et uforpliktende møte. Erfaringsmessig 

vil de som benytter seg av våre tjenester få en  raskere 

og  bedre innføring. Alle tjenester er modulære, og 

våre  rådgivere hjelper deg finne oppsettet som er best 

 tilpasset din virksomhets unike behov.  

Support og vedlikehold
Vi deler gjerne anbefalinger på hvordan datamigrering 

best gjøres basert på kundenes unike utgangspunkt, og 

beste praksis. Vi følger kundene gjennom hele proses-

sen, og tilbyr også tilgang til Dell Education Services. I 

løpet av installasjonsperioden sikrer vi at kunden forstår 

og lærer viktige detaljer om løsningen. Vi deler dokumen-

tasjon og sikrer kunnskapsoverføring. Når installasjonen 

er ferdig, vil vi verifisere at installasjonen har gått etter 

planen, og at våre kunder er fornøyd og klare til å sette 

utstyret i produksjon. Konfigurasjonen/installasjonen blir 

sendt til vår supportavdeling slik at de har kunnskapen til 

å raskt yte bistand i det aktuelle It-miljøet. 

Finansiering
Nær alle virksomheter i dag har en strategi for IT- 

infrastruktur som innebærer bruk av skyløsninger. 

Derfor etter etterspør stadig flere betalingsmodeller 

der de betaler for IT som en tjeneste basert på det som 

 faktisk brukes, og ikke for kapasitet som ikke benyttes. 

Dell  Technologies tilbyr alle typer betalingsmodeller 

fra  faktura for innkjøp, betaling over en gitt betalings-

periode, eller betaling etter forbruk. 

Våre modeller for betaling over tid er samlet under 

merkenavnet OpenScale. Modellen er spesielt godt 

 egnet for nodebaserte løsninger, som VxRail.  Dette 

er særlig gunstig for de som er usikre på hvordan 

 utviklingen i bruk av løsningen vil være fremover, med 

spesielt store variasjoner i utnyttelse av systemene eller 

som har besluttet å flytte mest mulig ut til en offentlig 

skyleverandør. Modellen med klargjort kapasitet er for de 

med et behov for lagring som man antar vil øke  ettersom 

tiden går, men kanskje er litt usikker på hvor mye og 

raskt det vil øke. Med klargjort kapasitet  garanteres 

kunden at de ikke betaler for mer enn de benytter og 

risikoen for å kjøpe for mye reduseres i betydelig grad. Vi 

gir gjerne råd om den mest gunstige finansieringsformen 

for din virksomhet

Dell Technologies og våre forhandlere tilbyr mange smarte løsninger og  tjenester 
som hjelper kunder å raskt lykkes med hyperkonvergert infrastruktur. Vi kan 
 bidra i alle ledd i prosessen, og målet i alle prosjekt er å dele kunnskap slik at 
 kundene får de beste forutsetninger for å lykkes med løsningene. 

Her er de viktigste  tjenestene:

Ønsker du et uforpliktende  
møte med oss? 

Ta kontakt:

Tlf: +47 23 20 77 00 / +47 23 20 77 01

eller www.dellemc.com/nb-no/contact-us


