Kundecase - Kamstrup A/S

Kamstrup samler alt i CapMon

Gennem det seneste år har chefen for
Kamstrups it-afdeling Jesper Lasthein
etableret en helt særlig ”husregel” for
den 12 mand store stab af administratorer og teknikere i afdelingen. Og selv
om reglen leveres med et ironisk smil, så
er der en hel del sandhed i den:

så eksisterer det slet ikke.

Gennem en årrække har Kamstrup nem-

som CapMon leverer, forklarer Jesper
Lasthein, og ved at samle overvågningen
af alle systemer i CapMon, har virksomheden fået mulighed for konstant at
være på forkant.
- Man kan sige, at når vi virtualiserer 600
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når der er noget galt, og den sikkerhed
giver CapMon, siger han og forklarer, at
at kunne samle overvågningen ét sted.

VMware i CapMon

sikre overvågning, og vi har valgt at køre
videre med CapMon, siger han og understreger, at det har vist sig at være den
der har mere detaljerede features i

ikke samme grad af frihed, som vi har

præcis hvad det er, vi ønsker at måle på,
og det har stor værdi.
Jesper Lasthein fremhæver muligheden
-

kunne opdage og spore fejl. For eksempel kan en person med SQL kompetencer sagtens se, hvis der er noget galt
med netværket, siger Jesper Lasthein.
Fra deres placering på væggen, sender

it-afdelingen i Kamstrups hovedsæde i

-

netværksstatus på salgskontoret i Umeå
monitoreres. Alt er grønt.
- Og det vil du selvfølgelig kunne opleve,
ligegyldigt hvornår på døgnet du kommer herind, siger systemadministrator
grin - for selvfølgelig rammes it-systemerne i virksomheden nogle gange af
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Og netop derfor er det helt afgørende, at
have et system, der dels varsler med det
samme, dels giver præcis mulighed for at

Samme melding lyder fra hans nærmeste

måder, leverer vi jo forudsætningen for,
at andre kan passe deres arbejde, og der

sering, vi har i virksomheden, kan et udfald på en server jo i yderste konsekvens

-

fordel, at vi får besked, lige så snart et
problem er under udvikling, siger han.

Kamstrup har arbejdet med CapMon gennem en årrække, og systemet er løbende
blevet udbygget og forbedret.
vi kræver meget af vores leverandører.
man kan mærke, at den enkelte kon-

”svesken på disken”. Hvis der er problemer, skal de frem i lyset, så de kan
løses, og her er CapMon et uvurderligt
værktøj, siger Jesper Lasthein.

TRE FORDELE

Tre fordele ved CapMon ifølge Jesper Lasthein, Group IT Manager, Kamstrup
Samler alt

"CapMon indeholder mulighed for

på, og især muligheden for at overvåge

skulle have den overvågning separat har
stor værdi. Vi samler i dag overvågningen i CapMon, fordi det giver os en stor
bestemmer, hvilke parametre, der skal
måles på."
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Fingeren på pulsen

"Vi får alarmeringer, allerede når even-

elser."

delinger i mange lande, og vi bygger
mange servere. Her giver CapMon det
store overblik, der gør det muligt hele

stor betydning, er, at vi kan se hvorat foretage nye investeringer på det
område.

-

