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Fujitsu driver ILVAs iSeries servere: Et spørgsmål om omkostninger og 
driftssikkerhed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kunden 

Land: Danmark 

Branche: Møbler 

Grundlagt: 1961 

Ansatte: 900 

Website: www.ilva.dk  

 

Om Ilva: ILVA er et dansk firma, som har et bredt udvalg af møbler 

og boligtilbehør. ILVA har seks store bolighuse i Danmark, et i 

Sverige og et i Island. I februar 2009 købte IDdesign, som også ejer 

IDEmøbler, ILVA for at skabe Nordens ledende møbelkæde. 

 

 

Udfordringen 

ILVA stod overfor en større ændring af deres server løsning og havde 

samtidig fokus på at standardisere driften og gøre den mere LEAN. 

Derfor undersøgte de markedet for leverandører, der kunne stå for 

en sikker drift af den nye løsning. ILVA lagde vægt på følgende 

kriterier i valget af it-leverandør: 

■ Økonomi 

■ Kompetencer inden for iSeries og Windowsserver 

■ Dansk support 
■ En god SLA 

Løsningen 

Drift af iSeries servere. 
 

 En mere lean og slank virksomhed var den overvejende grund til, at 
ILVA valgte Fujitsu som leverandør til drift af deres iSeries løsning. 
Enhver sund virksomhed har efterhånden været igennem 

tilskæringsrunder, hvor virksomhedens processer og indkøb bliver 

analyseret for at finde den mest effektive løsning til pengene. Og det 

samme skete i ILVA, der er ejet af IDdesign, og som også driver 

IDEmøbler. 

 

”Det var et spørgsmål om omkostninger, da vi stod overfor at skulle 

finde en ny driftsløsning til vores iSeries servere. Alt blev kastet op i 

luften i hele organisationen og taget op til overvejelse: Kunne vi gøre 

det bedre og mere driftigt? Derudover skulle vi alligevel gennemføre en 

del ændringer på vores server setup, så det var helt naturligt at 

undersøge mulighederne. Udover Fujitsu havde vi kontakt til en række 

andre leverandører deriblandt vores tidligere leverandør på området, 

som vi var meget trygge ved. Men Fujitsus tilbud var så godt, at vi ikke 

kunne sige nej tak,” siger IT Manager Claus From, IDdesign. 

 

iSeries serverne i ILVA udgør hele logistik hjertet i forretningen. Det er 

her, alle ordrer bliver registreret og ført videre i systemet til distribution, 

og hele centrallagerets register samt status er placeret på serverne. 

Hvis serverne går ned, stopper al logistik og ordrer i forretningen med 

det samme, og det er en bekostelig affære. Derfor er en pålidelig og 

sikker drift helt altafgørende for ILVA. 

 

”Vores forretning kan ikke køre uden driftscenteret, hvor serverne er 

placeret. Vi kan skrive ordrer op på papir, men vi kan ikke se, om det er 

på lager eller ekspedere dem videre, fordi vi ikke har en manuel 

udleveringsprocedure. Butikkerne stopper med andre ord, hvis ikke 

driftscenteret kører,” forklarer Claus From, IDdesign. 
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 
2750 Ballerup 
Telefon:+ 45 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 

 

  
 

  
 
Immaterialret 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 
Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Fujitsu Limited i Japan og andre lande. Andre virksomhedsnavne, produktnavne og 
navne på serviceydelser kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Fujitsu eller andre. 

 

 
 

Kriterier i valget  Fordele 

■ Økonomi 

■ Kompetencer inden for iSeries og Windowsserver 

■ Dansk support 
■ En god SLA 

 ■ Fleksibilitet i leverancen 

■ Gennemsigtig omkostningsstruktur 

■ International bistand  

 

 

Proaktiv med kompetencerne i orden 

I implementeringsfasen skulle alle servere trækkes hjem fra en 

outsourcet løsning i et andet land, så der var mange detaljer, der 

skulle gå op i en højere enhed samtidig med, at driften skulle køre 

upåvirket videre. 

 

”Vi havde en god implementeringsfase, og vi følte os rigtig godt taget 

hånd om. Tit er leverandører mere på i den første fase, men det synes 

jeg faktisk, Fujitsu også har været efterfølgende. Det vigtigste for os 

var, at vi havde et lille og effektivt set-up, men selvom det er et lille 

set-up, skal kompetencerne være i orden. Og det har vi fået. Fujitsu har 

været meget proaktive, hvis der kommer nogle ændringer, som fx 

diske der er fulde,” fortæller it-supporter Shai Taieb, IDdesign. 

 

Shai Taieb forklarer, at det centrale ved løsningen er, at serverne skal 

køre, der skal være plads på dem, og de skal være driftsstabile. ”Der 

har været nogle ganske få udfald, og de er blevet håndteret helt efter 

bogen.” 

 

Supportfunktionen har ikke været brugt en eneste gang 

For et kritisk set-up som ILVAs er supporten afgørende ved eventuelle 

udfald og opfølgning på cases. 

 

”Hvis der er gået et kvarter med et udfald, så er det meget dyrt for os. 

Derfor skal vi kunne ringe til en dygtig supportfunktion, og vi havde et 

krav om, at det skulle være på dansk. Men vi har slet ikke haft behovet 

for at ringe til supportfunktionen endnu, hvilket er ret fint i betragtning 

af, at vi har samarbejdet i halvandet år efterhånden. En enkelt gang 

eller to har vi haft en udfordring, men her har vores faste Fujitsu 

kontakt med det samme grebet fat i os og informeret os,” fortæller 

Shai Taieb. 

 

Fujitsu og ILVA havde fra starten aftalt månedlige statusmøder, hvilket 

de er stoppet med, fordi der ikke var udfordringer at tale om. Nu 

foregår dialogen løbende med IDdesigns it-afdeling, som blandt andet 

står for alt det tekniske i butikkerne, grundlæggende alt hvad der er 

strøm til, og er på den måde intern it-infrastrukturleverandør for 

butikkerne. 
 

 

 

 

 Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 173.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt 

i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi 

med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. 

 

I Danmark har Fujitsu 370 medarbejdere på adresser i Ballerup og 

Århus. Fujitsu er førende inden for applikations- og infrastruktur 

outsourcing, dPublic løsninger til det offentlige, it-produkter, 

konsulentydelser og Field Services. 
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