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 - Vores it-infrastruktur hostes i et Enterprise 
Cloud-miljø af Zentura, som også leverer service 
og support. Løsningen understøtter vores forret-
ningsstrategi, og siden vi fik Zentura som leve-
randør, har brugerne været glade, siger Henrik 
Thorenfeldt, PostNord Logistics.

 
Henrik Thorenfeldt er it-chef i PostNord Logistics, som 
har deres egen it-infrastruktur og -løsning, adskilt fra det 
øvrige PostNord.  
 
Når han taler om virksomhedens umiddelbare it-mæs-
sige fortid, lyder han lidt træt: ”Vores Citrix-løsning og 
applikationer var hostet hos en stor hosting-leverandør, 
og vores servicedesk lå hos et specialiseret Citrix- 
konsulenthus. Det burde fungere, men det gjorde det 
ikke,” siger Henrik Thorenfeldt. 
 

Et valg baseret på tillid

Derfor valgte PostNord Logistics i september 2016 at 
lægge deres servicedesk hos Zentura. ”Da vi gjorde  
det, kunne jeg se, at Zentura tog ansvar og løste  
problemer frem for at tale om, hvis skyld problemerne 
var. Og at dialog om lagerplads, change requests etc., 
som tidligere havde været besværlig, pludselig blev en-
kel og konstruktiv. Desuden havde vi hos vores tidligere 
service-leverandør vi oplevet, at supporten var meget 
personafhængig, men nu oplevede vi en omfattende, 
generel viden om Citrix, hvor vi var godt hjulpet, uanset 
hvem vi fik fat i.” 

 
”Så da vi fandt ud af, at Zentura også leverede  
hosting på en Enterprise Cloud-løsning, ønskede vi også 
at lægge denne del af vores it-løsning i hænderne på Zen-
tura,” forklarer Henrik Thorenfeldt. 
 

I drift 14 dage før planlagt!

De fleste it-chefer ved det: Planer kan være svære at 
realisere. I dette tilfælde blev Henrik Thorenfeldt dog 
positivt overrasket. 
 
”Da vi skulle planlægge at migrere vores Citrix- 
løsning og de tilhørende applikationer fra vores tidligere 
hosting-leverandør til Zentura, havde vi lavet en konser-
vativ plan, for der er mange faser i en sådan migrering. 
Men Zentura, som var projektleder på hele opgaven, 
havde så godt styr på hele processen, at vi havde hele 
vores løsning i drift på den nye Business Cloud 14 dage 
før planlagt! Det havde jeg aldrig prøvet før! Hertil  
kommer, at den nye løsning er billigere. Men det er ikke 
det vigtigste for os. Det vigtige er, at løsningen er stabil 
og af høj kvalitet og performer godt. Faktisk oplevede vi 
et markant performanceløft”, siger Henrik Thorenfeldt. 

Understøtter forretningsstrategi og skaber  
brugertilfredshed

 
Henrik Thorenfeldt var glad for at få testet migrering: 
”Det er PostNord Logistics’ forretningsstrategi at vok-
se gennem bl.a. opkøb. Derfor var det vigtigt for mig 
at få testet migreringsprocessen, for ved fremtidige 
køb skal nye dele af selskabet kunne integreres hurtigt 

Glade daglige brugere og understøttelse af 
forretningsstrategi



køb skal nye dele af selskabet kunne integreres hurtigt 
rent it-mæssigt. Og det ved vi nu, at de kan, så det nye 
hosting-setup understøtter vores forretningsstrategi 
perfekt, fordi det er helt fleksibelt i forhold til behov, der 
ændrer sig kontinuerligt.”

Men også brugerne er tilfredse:  
”Vi har en central Citrix-løsning, hvorfra der leveres ap-
plikationer til brugerne, som har tynde klienter. Før i ti-
den udtrykte brugerne ofte frustration bl.a. i forbindelse 
med dårlig performance, men nu hører jeg ikke længere 
noget, hvilket er et godt tegn!” siger Henrik Thorenfeldt. 
 

Er også hospice for udfasede systemer

Også PostNord Logistics’ udfasede systemer bliver  
hostet på Zenturas Business Cloud. 
 
”Der er gamle systemer, vi er nødt til at kunne skabe 
adgang til nogle år endnu. Også disse systemer bliver 
hostet af Zentua, som har lavet en ”hospice-løsning” og 
et beredskab, så vi én gang årligt kan starte systemerne 
og konstatere, at vi stadig har adgang til dem og data, 
hvis behovet opstår.” 
 
”Så uanset om vi ser på den daglige drift, på support 
eller på beredskabet omkring de udfasede systemer, er 
vi fuldt tilfredse med Zentura og deres ydelser,” slutter 
Henrik Thorenfeldt, it-chef i PostNord Logistics.
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Let og sikker hosting 
i Zentura’s Enterprise 
Cloud
Zentura’s Enterprise Cloud er let at komme om-
bord i, uhyre driftsstabil, har et højt sikkerhedsni-
veau, performance som kan mærkes og designes 
fuldstændig efter behov. Hermed får du en både 
effektiv og omkostningseffektiv løsning.

Hvad er Zentura Enterprise Cloud?

Zentura‘s Cloud er designet på markedets førende 
leverandør af Hyper Converged Infrastructure (HCI) 
- Nutanix. Nutanix leverer et Software Defineret
datacenter, bygget på hyperkonvergeret infrastruktur,
således at alle systemressourcer er samlet i én enhed
– en node. CPU, memory, disk, netværk og storage er
samlet i én ”byggeklods”, som let og sikkert kan sættes
sammen med flere til en pay-as-you-grow løsning.

Det er dog på Software-siden at Nutanix for alvor 
trækker fra feltet, og her årsagen til deres dominans i 
markedet forklares bedst. Med deres 100% fokus på at 
simplificere og gøre IT drift enkelt for alle, rammer de 
plet i de fleste organisationer. 

Som kunde hos Zentura betyder det, at du kan få den 
cloud-løsning, du har brug for – Public, Private eller 
Hybrid, og du kan bestille jeres Citrix Infrastruktur as-
a-Service. Fjern kompleksitet, spar tid og fokuser på de 
dele af jeres IT som giver forretningsmæssig værdi.  

Da alt er Software Defineret er vores Enterprise Cloud 
enkel at designe, vedligeholde og skalere, så løsningen 
svarer til jeres aktuelle behov. Hermed betaler du for 
det, du har brug for og ikke mere.

Styrken ved Citrix på Nutanix

Én ting er selve cloud-miljøet. Noget andet er din og 
brugernes oplevelse af de applikationer, I får hostet. 
Zentura er et højt kvalificeret Citrix-konsulenthus, og 
Citrix drift er dybt forankret i vores DNA. 

Selve applikationsleveringen foregår ved hjælp af Citrix 
XenApp / XenDesktop. Hermed får du høj performance, 
så brugerne aldrig oplever ”gummitaster”, men kan 
arbejde frit – på tværs af enheder og netværk. 

Dette er sikret via et mangeårigt og tæt samarbejde 
mellem Nutanix og Citrix, som er der Nutanix begyndte 
deres udvikling, og hvor man i fællesskab har taget 
ansvar og skabt en komplet seamless integration mellem 
Nutanix og Citrix. Et samarbejde der mærkes – både som 
leverandør og kunde. 

Zentura tager ansvar

Zentura driver kundernes it-miljøer i et af Danmarks 
grønneste, mest effektive og sikre datacentre – Interxion 
i Ballerup, og på egen Infrastruktur bygget på Nutanix 
Enterprise Cloud.

Vi bruger vores omfattende viden og erfaring til 
at designe kundeløsninger ud fra Best Practice og 
kundernes specifikke behov. Løsningerne designes 
altid med fokus på Sikkerhed og Stabilitet samt en 
performance som stiller nye standarder. 

FIND OS HER

• Disaster Recovery garanti på max 5 minutter

• Dataopbevaring i to fysisk separate datacentre

• Backup frekvens efter jeres ønsker

• ISO 3402-II erklæring uden anmærkninger for

hele platformen

• Redundans på alle hardwarekomponenter

• Højt kvalificeret servicedesk med 24/7

overvågning & support

• Afregning pr. forbrug
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