
KUNDE
Viking Supply Ships ejer 14 skibe, der løser en række 
opgaver for navnlig offshore-industrien. Virksomheden 
opererer i Arktis og har kontorer i Danmark, Norge, 
Skotland, Sverige, Canada og Rusland. 

Viking Supply Ships
Phone: +45 72 31 20 13
www.vikingsupply.com

PARTNER 
Supporters A/S
Phone: +45 70 25 35 15
www.supporters.dk

PRODUKT LØSNING
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Office 2013

Besætningen på Viking Supply Ships’ fartøjer skal kunne stole på teknikken, når de 
løser opgaver i ishavet. Ny standardiseret infrastruktur baseret på bl.a. Windows 
Server 2012 R2 og Windows 8.1 holder kritiske systemer i drift og sikrer en stabil 
platform for forsyningsfartøjer og isbrydere. Det sparer penge og tid, fordi nye 
server-installationer automatisk kan udrulles med Microsoft PowerShell. Hurtig 
fjernsupport løser de fleste systemtekniske problemer på afstand – uden at skulle 
sende teknikere ud med helikopter.

– Vores fartøjer arbejder i nogle af klodens mest barske havområder. En infrastruk-
tur baseret på nyeste Microsoft-teknologi holder systemerne kørende og er med til 
at bevare kontakten med fastlandet, siger Thomas Andersson, Purchasing Director, 
Viking Supply Ships. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere var virksomheden 
således plaget af kompatibilitetsproblemer på ældre lokalt installerede systemer, der 
var svære at vedligeholde.

Viking Supply Ships har en flåde bestående af 14 specialiserede fartøjer, der primært 
opererer i de arktiske områder. Her løses opgaver fra is-brydning og rutinemæssige 
forsyning af offshore-installationer til mere krævende udfordringer som f.eks. at flytte 
boreplatforme eller nærgående isbjerge. Opgaverne er mangeartede, men har det 
til fælles, at mandskabet reelt står på egne ben i et hårdt klima og er nødt til at stole 
100 pct. på, at fartøj, materiel og systemer fungerer problemfrit.

BEHOV FOR LØBENDE DATATRAFIK PÅ RINGE SATELLITFORBINDELSE
– Et moderne fartøj er en højteknologisk platform og på mange måder dybt afhængig 
af, at IT-infrastrukturen fungerer. Så når noget ikke virker, er du traditionelt nødt til at 
sende en tekniker ud, hvilket er en kostbar og tidskrævende fornøjelse. For selv hvis 
sidste del af rejsen foregår med helikopter, koster det let hundredtusindevis af kroner 
og tager hurtigt teknikeren flere dage at nå frem, for at løse selv enkle problemer. Det 
ville vi gerne gøre op med, uddyber Thomas Andersson.

Derfor bad Viking Supply Ships Microsoft-partneren Supporters A/S om et bud på, 
hvordan man kunne erstatte en aldrende og stadig mere ustabil infrastruktur baseret 
på Windows Server 2003 og Windows XP, med en sammenhængende, opdateret og 
langt mere stabil løsning.

Superstabil IT-
infrastruktur sikrer 
fartøjer i de barske 
polarområder



Blandt de øvrige krav var, at infrastrukturen skulle kunne fungere trods de ustabile 
og ofte meget langsomme internetforbindelser. For sådan er vilkårene, når et fartøj 
befinder sig hundredvis af kilometer ude på havet og holder kontakt til land med satel-
lit. En satellitforbindelses begrænsede båndbredde gør det nødvendigt at prioritere 
al trafik med hård hånd.

På den anden side er der også brug for løbende udveksling af data mellem fartøjer 
og hovedkontor. Det skyldes bl.a., at der er behov for, at du på land har indsigt i far-
tøjernes kontrolsystem, indkøbssystem, lønprogrammer, navigation, kortopdateringer, 
dokumentstyring og meget mere.

– Når der f.eks. sendes data fra løn-, ERP- eller navigationssystem til land, er det 
vigtigt der kun sendes data, der faktisk har ændret sig siden sidst og samtidig at 
forretningsapplikationer og e-mail får adgang før anden trafik, så kommunikation 
i virksomheden kan fungere optimalt. Det er væsentligt at alle forhold tages nøje i 
betragtning, så alle ombord får en god oplevelse med en 256 Kbit/s–forbindelse, der 
får selv den mest sølle ADSL-linje til at virke lynende hurtig, tilføjer systemkonsulent 
Jesper Jønsson fra Supporters A/S.

INFRASTRUKTUR BYGGET MED EKSTREM FOKUS 
PÅ SIKKERHED OG STABILITET
Den nye løsning er karakteriseret ved at spænde over en række af Microsofts nyeste 
platforme, der arbejder gnidningsløst sammen. Løsningen er således baseret på 
touch-baserede 23” All-in-One computere med Windows 8.1 og Office 2013. Hvert 
fartøj har desuden to separate, spejlede serverinstallationer baseret på Windows 
Server 2012 R2 med en halv snes virtuelle maskiner, der som udgangspunkt kører 
hver sin applikation i en isoleret virtuel Hyper-V server. 

Ideen ved at virtualisere i dén grad er, at 
applikationerne bliver usynlige for hinanden. De 
behøver heller ikke at være indbyrdes kompatible. 
Derfor kan leverandørerne supportere egne 
applikationer og opdatere systemerne fuldstændig 
uafhængigt af hinanden – hvilket slet ikke var muligt før.

Jesper Jønsson, Systemkonsulent, Supporters A/S

Generelt er sikkerhed og redundans et gennemgående træk i den nye infrastruktur. 
De fysiske servere befinder sig f.eks. forskellige steder i fartøjet, så skulle den pri-
mære server sætte ud eller lide fysisk skade – eksempelvis som følge af brand eller 
stød – kan backup-serveren overtage opgaverne.

– En anden af de virkelige styrker ved Windows Server 2012 R2 er en velfungerende 
deduplikeringsfunktion. Den gør os ikke blot i stand til at spejle servere mellem 
hinanden, men også gøre det på pladsbesparende vis, siger Jesper Jønsson.

Vores fartøjer arbejder i nogle af 
klodens mest barske havområder. 
En infrastruktur baseret på nyeste 
Microsoft-teknologi holder 
systemerne kørende og er med 
til at bevare kontakten med 
fastlandet.
Thomas Andersson, Purchasing Director 
Viking Supply Ships

Løsningen sparer os sikkert 
adskillige millioner årligt. Men 
det er mere afgørende, at 
den er stabil og at de fleste 
problemer løses hurtigt – uden 
at mandskabet skal vente dagevis 
på en tekniker
Thomas Andersson, Purchasing Director 
Viking Supply Ships



MANDSKAB SLIPPER FOR AT VENTE PÅ EN TEKNIKER I EN HELIKOPTER
Der er mange detaljer, som er med til at gøre systemet ekstraordinært egnet til de 
svære maritime forhold. Eksempelvis er alle forretningsapplikationer centralt styrede 
RemoteApps, hvilket gør det muligt at udføre langt de fleste opdaterings- og vedli-
geholdelsesopgaver pr. distance, f.eks. fra Supporters kontor i Roskilde. Alle opdate-
ringer foregår centralt i den forstand, at opdateringer sendes ud til terminalservere 
på fartøjerne, som herefter er automatisk tilgængelige på klientmaskiner og servere. 

Endelig har en række specialudviklede, fuldautomatiske PowerShell-scripts gjort det 
så meget nemmere og hurtigere at etablere nye serverinstallationer på fartøjerne, 
at det giver til en kostbesparelse på cirka 75 procent.
 
– Samlet er det et standardiseret og ekstremt robust system, hvor vedligeholdelses-
behovet er absolut minimalt. Og alene det faktum, at vi satser på nyeste produkter 
som rygrad i krævende maritime installationer siger en del om, hvor markant kvali-
teten af Microsofts teknologi er steget de seneste år,” siger Jesper Jønsson.

– Løsningen sparer os sikkert adskillige millioner årligt. Men det er mere afgørende, 
at den er stabil og at de fleste problemer løses hurtigt – uden at mandskabet skal 
vente dagevis på en tekniker. Det øger effektiviteten og trygheden, konstaterer 
Thomas Andersson fra Viking Supply Ships.

Alene det faktum, at vi satser på 
nyeste produkter som rygrad i 
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siger en del om, hvor markant 
kvaliteten af Microsofts teknologi 
er steget de seneste år.
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Samlet er det et standardiseret 
og ekstremt robust system, hvor 
vedligeholdelsesbehovet er 
absolut minimalt.
Jesper Jønsson, Systemkonsulent, Supporters A/S


