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Digitaliseringen af Nationalmuseets enorme samlinger kræver plads. IT-chef 
Bjarke Schaar vendte udfordringen til gevinst gennem et smertefrit sam- 
arbejde med Businessmann A/S og fik en snorlige løsning på en ny platform 
med bedre synergi, større proaktivitet i hverdagen og besparelser på driften.

Det er formentlig et fåtal, der begynder at tænke IT, hvis nogen nævner 
Nationalmuseet. Men i dag er alt i den grad viklet ind i elektroniske løsninger, 
og det gælder naturligvis også Danmarks nationale samlinger. Oplagt er 
brugen af IT i administrationen, herunder til registrering og journalisering  
af samlingerne, der spænder over tusinder af år. Men også museumskritiske 
løsninger som klimaovervågning af magasiner og sikring mod brand og tyveri 
udgør væsentlige opgaver.

Blandt nutidens mest tidskrævende og pladshungrende aktiviteter er 
imidlertid digitaliseringen af alle objekter. Det er med til at sikre overblik, og 
digitaliseringen gør det tillige til en ren fornøjelse for husets gæster at bruge 
deres egne smartphones, tablets og personlige computere til at studere 
fortiden.

Udfordringen
Netop digitaliseringen af samlingerne blev for nogle måneder siden en 
udfordring for IT-chef Bjarke Schaar og hans team på en halv snes med-
arbejdere. Over en periode på 18 måneder var det eksisterende SAN på 70TB 
begyndt at løbe tør for plads. Hver måned var en ny terabyte blevet født og 
lagt på lager, og det blev nødvendigt at ændre strategi for at få plads til alt.

”Væsentlige ressourcer er afsat til digitalisering, så hver gang vi flytter en 
samling eller på anden måde arbejder med den, bliver alt registreret og 
gennemfotograferet. Nogle gange arbejder vi også med rotationsfoto- 
grafering. Når kvalitetskravene sættes højt bliver filerne store, og med en 
vækst i datamængderne på 18 TB over 18 måneder var vi nødt til at gøre 
noget. Faktisk gik det så overrumplende stærkt, at vores gamle SAN løb tør 
for plads før vi nåede at implementere det nye. Det kom bag på os, og vi 
besluttede derfor som basis at overvåge væksten tæt fremover, og samtidig 
mere end fordoble kapaciteten på vores SAN til 155 TB med mulighed for 
nemt at kunne skalere til 300 TB”, siger Bjarke Schaar.

Ensartet løsning og integritet
Som statslig institution hører Nationalmuseets indkøb af it i denne sammen-
hæng under Finansministeriet, hvor det viste sig, at der opstod en række nye 
muligheder, der var fordelagtige for Bjarke Schaar og hans planer.

”Gennem Finansministeriets Indkøb havde vi mulighed for at arbejde med 
Hewlett-Packard (HP) i planlægningen. Netop HP udgjorde i forvejen det 
meste af vores hardware. Derfor kunne vi nemmere opgradere vores virtual-
iserede clusterserver-løsning, og samtidig gøre det hele mere homogent ved 
også at lade en del udstyr af andet fabrikat afløse af HP. Det sparer vi penge 
på”, siger Bjarke Schaar.

Efter en runde med afsøgning af markedet for alternative leverandører blev 
det besluttet at gå ind i en dybere forhandling med Businessmann. Fra en 
bekendt havde Bjarke Schaar også hørt rosende omtale af en tilsvarende 
opgave, som Businessmann havde løst.
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”Vi har oplevet et helt perfekt 
forløb i samarbejdet med 
Businessmann A/S.  
Det betyder, at vi i dag blandt 
andet har fået en overvåget 
storageløsning, der er homogen, 
skalérbar, tilpasset vores rammer 
til den rigtige pris uden at gå 
på kompromis med kvaliteten - 
oven i købet med aflevering før 
estimeret.”  
Bjarke Schaar, IT-Chef, 
Nationalmuseet
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Fakta om Nationalmuseet
Nationalmuseet er en statslig institution, 
der har adskillige andre museer under sig. 
Det gælder for eksempel Tøjhusmuseet, 
Frilandsmuseet og Frihedsmuseet. 
Samlingerne går tilbage til Det Kongelige 
Kunstkammer, som blev grundlagt omkring 
1650 af Kong Frederik III. Men der er 
udstillede genstande, som er endnu ældre, 
for eksempel fra Vikingetiden og ægyptiske 
marmorfigurer, der er 4.000 år. Og der er 
gratis adgang for publikum til det hele.

En del af Nationalmuseets strategi frem 
mod 2015 er at videreudvikle formidling 
med henblik på, at alle får adgang til indsigt 
i kulturhistorien. Her arbejdes især på det 
digitale formidlingspotentiale ift. at nå nye 
brugergrupper, ligesom væsentlige ressourcer 
er afsat til digitalisering af samlingerne. 

Læs mere om Nationalmuseet på: 
 www.natmus.dk

Fakta om løsningen 
Nationalmuseet fik ny komponentbaseret  
storage- og backupløsning med henholdsvis  
HP 3PAR 7400 og Veeam 7 Backup & 
Replication med HP P2000 storage.  
 
Storageløsningen gav Nationalmuseet 
den ønskede kapacitet og performance. 
Backupløsningen blev designet med Veeam 
integration i HP 3PAR, hvilket har resulteret 
i en væsentlig hastighedsforbedring ved 
backup. Dette muliggør daglig backup af 
op til 40 TB data pr. server til et sekundært 
site, som ellers ikke ville være muligt.                            

”Sammenholdt med de indledende forhandlinger, hvor vi oplevede stor 
integritet i vejledningen fra Businessmann, var vi derfor ikke spor betænke-
lige. Valget faldt på Businessmann som ny leverandør, da de kunne levere en 
løsning, som var tilpasset Nationalmuseet, var enklere og alligevel sikrede den 
ønskede kvalitet. Businessmann repræsenterede i tilgift andre muligheder 
end blot en fysisk udskiftning af Nationalmuseets eksisterende SAN-løsning, 
for eksempel god sparring og evnen til at lytte til vores behov og ønsker”, 
siger IT-chefen.

Mere end bare udskiftning
Nationalmuseet havde en platform, som de kendte og var tilfredse med. 
Da Businessmann gennem Finansministeriets indkøb fleksibelt kunne levere 
HP-udstyr tilpasset behovet, var et samarbejde derfor ekstra interessant.
Det var en bonus, at Businessmann ikke kun leverede en opgradering til en 
veldesignet og fremtidssikret løsning, men også en fleksibel og kontinuerlig 
udskiftning. For Nationalmuseet har samarbejdet med Businessmann tilført 
en værdi langt ud over en næsten ren - og i hvert fald ny og skalérbar - 
HP-platform med langt bedre synergi. Designet er rigtigt og museet har fået 
en helt perfekt løsning indenfor de rigtige rammer.

Bjarke Schaar og hans medarbejdere kan i dag konstatere, at løsningen efter 
udskiftning af andre hardwareprodukter til ren HP fungerer perfekt til en 
yderst konkurrencedygtig pris. Det sker vel at mærke uden at der er gået  
på kompromis med kvaliteten. Derfor udfaser Nationalmuseet hen ad vejen 
de resterende andre hardwareprodukter til fordel for HP.

Begejstring før aftalt tid 
”Businessmann A/S har efter de strategiske beslutninger leveret vores nye 
udstyr og implementeret det i samarbejde med vores it-afdeling. Det er en 
helt rigtig løsning, som vi fik på det helt rigtige tidspunkt, realiseringen er 
gået fuldkommen snorlige, og overdragelsen fandt sted 30. september, 
hvilket var hurtigere end estimeret. Vi er derfor trygge ved, at Businessmann 
fortsat støtter med support, ligesom vi vil komme til at trække på dem i 
endnu flere sammenhænge fremover.”

”Med løsningen har vi ikke kun fået mere plads til at gemme Danmarks 
digitaliserede fortid på, men også en række nye værktøjer, der gør os 
proaktive i hverdagen og er med til at spare på vores driftsomkostninger. Vi 
har nu mulighed for automatisk og kontinuerlig overvågning, der sikrer, at vi 
ikke igen vil komme tæt på at blive overrumplede af datamængdens vækst, 
ligesom det nye udstyr giver os en markant besparelse på strømforbruget.  
Jeg forventer desuden, at automatiseringen i overvågningen er med til at 
holde de personalemæssige ressourcer til den del af driften i ave, så de kan 
bruges i forbindelse med udvikling”, siger Bjarke Schaar.

Timeglasset nåede ikke at løbe ud for den gamle IT-løsning, før udfordring-
erne blev løst med assistance fra Businessmann. Bjarke Schaar ved nu, at 
fortiden ikke bliver et problem i fremtiden.



Businessmann A/S har siden 1992 udviklet sig til et stærkt fokuseret løsningshus med nogle af landets højest certificerede medarbejdere. Virksomheden, der er dansk ejet, 
beskæftiger sig med salg, rådgivning, design, implementering og drift af IT-infrastruktur løsninger og virtualisering hos både mindre, mellemstore og store kunder i såvel 
den private som den offentlige sektor. VMware, Citrix og HP er de bærende kræfter i alle de løsninger, som Businessmann anbefaler sine kunder.

Businessmann A/S Hovedvejen 9 Tel: +45 4516 1655 info@businessmann.dk
 2600 Glostrup CVR nr.: DK 1900 2993 www.businessmann.dk
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