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Hafslund Driftssentral velger 
KVM-forlengere fra Leteng AS
Hafslund Driftssentral har ansvaret for overvåking av Hafslund Nett som er Norges 
største nettselskap for strøm. Siden 1898 har selskapet produsert og levert energi fra 
tre store kraftverk i nedre Glomma. Med løsninger for KVM-forlengere fra Leteng AS er 
både datasikkerheten og de ansattes helse og miljø forbedret.

Ved Hafslund Driftsentral i Oslo står de ansattes trivsel i sentrum.
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Hafslund Driftssentral i Oslo 
overvåker Hafslunds strømnett 
og kraftverk. Driftssentralen 
sørger for at over 520 000 
kunder har strøm 24 timer i 
døgnet. Hafslund setter sin 
ære i være svært leverings-
pålitelige. Dette krever en 
solid driftssentral med en 
betydelig datamaskinpark.

Støyfritt
– Løsningen med KVM-for- 
lengere har gitt oss støyfrie 
arbeidsplasser med god 
ergonomi, sier Erik Omvang, 
systemansvarlig DMS i Hafs-
lund Driftssentral. – Dette 
forbedrer de ansattes helse 
og miljø og sikkerheten på 
arbeidsplassen.

Helse, miljø og sikkerhet
Driftssentralen er bemannet
døgnet rundt. De ansattes 
arbeidsmiljø har stått sentralt 

ved valg av datasystemer og 
organisering av arbeidslokalene. 
Ved hjelp av KVM-forlengere  
levert av Leteng er datamaski-
nene plassert utenfor selve 
driftssentralen, i et eget rom.

– Høy grad av service
Leteng har vært Hafslund Drifts-
sentrals samarbeidspartner in-
nen KVM-forlenger og kabling. 
I tillegg har Leteng bidratt med 
nødvendig kompetanse og 
utstyr for drifting og testing. Det 
brukes ulike miljøer som SUN 
og Intel og grensesnitt som PS2, 
USB, DVI og VGA.
 – Leteng har høy kompetanse
innen KVM-løsninger og har gitt 
oss en høy grad av service. Vi i 
Hafslund Driftssentral er i dag 
avhengig av disse løsningene 
for å opprettholde den omfat-
tende daglige driften, sier Erik 
Omvang.

Nyt stillheten med KVM-forlenger
Med KVM-forlenger fra Leteng AS kan du plassere tastatur, 
skjerm og mus lenger vekk fra datamaskinen enn med vanlig 
kabel. Slik kan du betjene datamaskiner som står opptil to 
kilometer unna. Verdifull plass frigjøres på kontoret, samtidig 
som maskinene er bedre sikret mot hærverk og tyveri – og du 
kan nyte stillheten mens du arbeider.

Fleksibel løsning med mange bruksområder
KVM-forlenger egner seg spesielt godt i mellomstore og større 
miljø, for eksempel kontrollrom, undervisningslokaler, kontor-
landskap og arbeidsmiljø som er utsatt for forurensing.

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning 
for audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper 
løsninger innen IT-management, presentasjon, digital skilting og «smarte 
hjem». Vi ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har i 
mer enn 20 år vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger
vi alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest
oppdaterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte
forhandlere over hele Norge.


