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UTMANINGAR 
• Uppgradera utrustningen i 

en känslig och dataintensiv 
miljö

• Höga krav på säkerhet, 
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• Krav på att förbättra 
arbetsmiljön med 
lägre bullernivåer och 
temperaturer

• Bättre prestanda

LÖSNING
• Virtuell klientmiljö baserad 

på VMware Horizon View
• Tio nollklienter förberedda 

med VMware Horizon View 
och fyra skärmar vardera

RESULTAT
• Förenklad administration
• Förbättrad säkerhet, 

tillgänglighet och redundans
• Förbättrad arbetsmiljö 

med lägre bullernivåer och 
temperatur

Mobiloperatören 3 Skandinavien säkrar 
nätövervakningen med virtuell klientmiljö

När mobiloperatören 3 Skandinavien skulle uppgradera 
utrustningen i sitt Network Operations Center (NOC) valde de 
att gå från stationära arbetsstationer till en virtuell klientmiljö 
baserad på VMware Horizon View. Efter en proof-of-concept-
månad med en nollklient migrerades miljön en dator i taget 
under en veckas tid för att undvika avbrott i övervakningen. 
Den nya lösningen har bidragit till minskad administration, 
höjd säkerhet, tillgänglighet och redundans samt väsentligt 
förbättrat arbetsmiljön för de anställda med minskade 
bullernivåer och lägre temperatur. 

3 Skandinavien äger och driver mobilnät för 3G och 4G i Sverige och Danmark. Bolaget 
är den snabbaste växande operatören på båda marknaderna och i slutet av Q3 2013 
hade det drygt 2,5 miljoner kunder

3 Skandinavien är ett joint venture mellan Hongkong-baserade Hutchison Whampoa 
Ltd (60 %) och Investor AB i Stockholm (40 %). Bolaget ingår i den globala 3gruppen av 
mobiloperatörer med drygt 30 miljoner kunder i 10 länder.

Utmaning
I mobiloperatören 3 Skandinavien 
Network Operations Center, NOC, 
övervakas hela 3 Skandinaviens nät. Det 
är en extremt viktig funktion för företaget 
och en dataintensiv miljö. Det får aldrig 
ske några avbrott i övervakningen – om 
något skulle hända med en hård- eller 
mjukvara måste man snabbt kunna byta 
ut eller växla över aktiviteten till en annan 
dator. Kraven på säkerhet, tillgänglighet 
och redundans är mycket högt ställda. 
Under våren 2013 var det dags att 
uppgradera utrustningen i NOC:en.

Christo� er Andla och Magnus Zebuhr, 
som arbetar med IT-stöd i NOC:en hade 
hand om projektet. I den befi ntliga 
miljön hade alla två eller fl era kraftiga 
arbetsstationer med upp till fyra skärmar 
kopplade till varje arbetsstation. De 
kraftiga arbetsstationerna och de många 
skärmarna skapade en extremt bullrig 
och varm arbetsmiljö, så när det var dags 
att uppgradera utrustningen fanns inte 
bara de självklara och viktiga kraven på 
säkerhet, tillgänglighet och redundans 

på specifi kationen till samarbetspartnern 
Egloo utan också önskemål om en 
snabbare, tystare, svalare, mer e� ektiv 
och inte minst mer miljöanpassad 
utrustning. 

– Eftersom övervakningen av nätet sker 
dygnet runt hade vi ännu en utmaning. Vi 
kunde inte riva den befi ntliga miljön utan 
att en ny fanns på plats och kunde ta över 
direkt – och vi var tvungna att se till att 
en övergång var smidig, säger Christo� er 
Andla på 3 Skandinavien.

Men Christo� er och Magnus fi ck ingen 
o� ert på nya datorer i retur. I stället 
skickade Egloo ett förslag på att gå över 
till en virtuell klientmiljö.

– Första förfrågan gällde ju enbart en 
uppfräschning av NOC:ens befi ntliga 
miljö, men efter att ha pratat med 
Magnus och Christo� er och märkt att de 
var öppna för alternativa förslag gick vi 
hem och räknade. Vi kom fram till att en 
VMware Horizon View-lösning baserat 
på tio arbetsplatser både var likvärdig i 
prestanda och var mer kostnadse� ektiv 
än motsvarande antal arbetsstationer. 

“Vårt företag är kända för att 
alltid ligga i framkant vad 
gäller teknik, därför kändes 
det som det här var rätt väg att 
gå. Och feedbacken vi får är 
att alla är jättenöjda.”

Christoffer Andla på 3 Skandinavien
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Och det utan att räkna in alla övriga 
fördelar – mindre administration, lägre 
energiförbrukning, utbyggbarhet, 
redundans och säkerhet. När väl 
plattformen fi nns på plats så kommer 
en utökning av ytterligare arbetsplatser 
dessutom att vara mycket billigare än de 
initiala tio, säger Fatih Celebi, ansvarig 
tekniker på Egloo.

Lösning
– Vi har funderat på detta tidigare, men 
vi var osäkra på om en virtuell miljö skulle 
fungera i den känsliga och dataintensiva 
miljön. Utöver prestandafrågan har också 
varje arbetsstation i NOC:en upp till fyra 
skärmar kopplade till sig, vilket vi var 
osäkra på om tunna klienter skulle kunna 
hantera på ett bra sätt, berättar Magnus 
Zebuhr på 3 Skandinavien.

För att sätta lösningen på prov och 
övertyga Christo� er och Magnus tog 
Egloo fram ett förslag på ett proof-of-
concept, där en persons arbetsstation 
under en månad skulle ersättas av en 
tunn klient med VMware Horizon View. 
Tack vare en helt ny tunn klient, en så 
kallad nollklient, med fyra utgångar 
klarade man kraven att koppla fyra 
skärmar till den. Nollklienten har ett 
minimalt system som enbart har stöd 
för VMware Horizon View-klienten. Det 
gör att attackytan blir mindre, vilket 
ökar säkerheten och administrationen 
blir betydligt enklare än med en vanlig 
arbetsstation. Det fi nns inga mekaniska 
rörliga komponenter vilket drar ner både 
energiförbrukning och värmeavgivning 
samt ökar livslängd och driftsstabilitet.  

Vid utvärderingen efter det att proof-of-
concept-månaden tog slut var testpiloten 
så nöjd att han inte ville släppa från sig 
nollklienten. 3 Skandinavien och Egloo 
bestämde sig då för att gå vidare och 
virtualisera resterande klienter.

Under en veckas tid arbetade Egloo med 
att sätta upp tio nollklienter med VMware 
Horizon View och fyra skärmar vardera. Alla 
nollklienter var förberedda med VMware 
Horizon View innan övergången satte igång. 
Sen migrerade man en dator i taget genom 
att växla över arbetet från arbetsstationen 
till nollklienten, för att minimera riskerna 
vid migrationen. Att montera ner och frakta 
bort den gamla utrustningen tog lite längre 
tid, men det påverkade inte arbetet med att 
övervaka nätet. 

– Övergången var helt smärtfri. Jag är 
imponerad av hur smidigt det gick, säger 
Christo� er Andla på 3 Skandinavien.

Resultat
Med den nya lösningen på plats är 
NOC:en framtidssäkrad åtminstone för 
ett par år framöver. Vid installationen 
överdimensionerades hårdvaran för 
att ge utrymme för att avdelningen 
ska kunna växa, i dagsläget kräver en 
nyanställd endast nya licenser från 
Microsoft och en ny nollklient, resten är 
förberett. Administrationen har förenklats 
– istället för att ha tio separata datorer 
att övervaka, serva och uppdatera har 
man nu en virtuell miljö som är enkel att 
hantera och administrera.

“Övergången var helt smärtfri. 
Jag är imponerad av hur 
smidigt det gick.”

Christoffer Andla på 3 Skandinavien


