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Referencehistorie 
KILROY 

”Fujitsus løsning havde simpelthen den bedste funktionalitet til den mest konkurrencedygtige pris”. 
Rasmus Løj, it-chef i KILROY. 

 

 

 

 

KILROY investerer i 250 tynde klienter fra Fujitsu 

Medarbejdere på farten, lækkert design, simple arbejdsgange, 

god funktionalitet og styret fra centralt hold. Sådan lød 

kravene til KILROYS nye it-udstyr. Løsningen var 250 tynde 

klienter fra Fujitsu til rejsebureauets 20 kontorer i Europa.  

 

”Vi har testet mange forskellige modeller fra konkurrende 

producenter af tynde klienter, og Fujitsus løsning havde 

simpelthen den bedste funktionalitet til den mest konkurrence-

dygtige pris. Og det bedste er, at vi allerede har fået postive 

tilbagemeldinger fra de brugere, som er begyndt at tage de nye 

stationer i brug,” siger it-chef Rasmus Løj fra KILROY.  

  

Over 250 tynde klienter er netop nu ved at blive rullet ud i over  

20 KILROY centre i Europa fra den centrale it-administration i 

hovedkvarteret i København. 

 

”De tynde klienter giver os mulighed for at kunne tilbyde vores 

medarbejdere den samme brugerflade, som de er vant til, og dét 

uanset om de er på arbejde i Danmark, England eller i et andet 

europæisk land. Det gør jobbet nemmere for dem – og for os – de 

it-ansvarlige i bureauet,” fortæller Rasmus. 

 

Keep it simple 

Tynde klienter er kendetegnet ved at kræve mindre vedlige-

holdelse og nemmere opgradering. De har ofte bedre sikkerhed, 

en længere levetid og – mindst lige så vigtigt – de giver brugerne 

øget mobiltet. Brugerne kan nemlig køre den samme applikation, 

uanset hvor de befinder sig.   
 

”I KILROY har vi ikke it-ansatte på alle centre, hvorfor det er 

vigtigt for os, at vi kan styre vores it og servicere vores ansatte 

med support direkte fra hovedkvarteret. Og det kan vi med 

denne VDI-løsning, som giver os lettere arbejdsgange. I god 

tråd med vores filosofi, som kendetegner alle vores 

arbejdsgange – keep it simple,” siger Rasmus.  

 

Bedre arbejdsmiljø uden støj og varme 

Når man træder ind i et kontor med mange pc’er i drift, vil der 

ofte være trættende baggrundsstøj og unødig varme på grund 

af varmeafgivelsen fra maskinerne. Tynde klienter producerer 

meget lidt varme og støj, hvilket skaber et bedre arbejdsmiljø 

for rejsebureauets ansatte.  

 

KILROY købte de 250 tynde klienter gennem deres tætte it-

samarbejdspartner VALit, som hjalp med distribution til de 20 

lokationer i Europa og med at finde den helt rigtige løsning til 

den helt rigtige pris.  
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