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NRK valgte effektiv 
KVM-løsning fra Leteng
NRK har utviklet seg til å bli en multimedial kringkaster som produserer programmer og innhold til
fjernsyn, radio, Internett, mobiltelefoner og andre nye digitale medier 24 timer i døgnet. Det krever
ekstremt pålitelige IT-løsninger. Da nyhetsdivisjonen investerte i nytt KVM-system, falt valget på
produkter levert av Leteng AS.

KVM-løsninger fra Leteng AS brukes mange steder i NRK, blant annet i studio 
7 avviklingskontroll. Foto: Geir Børdalen
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– Vi vokste etter hvert ut av
systemene våre og trengte noe
større. Den nye KVM-løsningen
gir oss både økt fleksibilitet,
effektivitet og mulighet
til god systemoppfølging, sier
Geir Børdalen, teknologisjef
for NRK Nyheter.

Overvåkning på tvers av
avdelinger og plattformer
Løsningen, med AMX-produk-
ter fra Avocent, brukes til å
overvåke tekniske grunnsys-
temer på tvers av serverrom,
redaksjoner og studioer.
 – Det gir oss også mulighet
til felles styring med Program-
banken, som er vårt digitale
arkiv- og lagringssystem, og til
å samarbeide både i og utenfor
nyhetssystemet, forteller Bør-
dalen. – Dessuten er løsningen 
så fleksibel at den kan utvides 
når våre behov endrer seg.

Funksjonelt system
NRKs maskinpark i Oslo er
stor, med over 120 produk-
sjonsservere fordelt på fire 
serverrom, spredt i flere byg-
ninger. Fra arbeidsstasjoner 
ute på redaksjonene og i stu-
dio gir KVM-systemet tilgang
til disse serverne. Et KVM-
brukergrensensitt er koblet til 
hver server, og en KVM-svitsj 
samler forbindelsene mellom 
brukerstasjoner og servere. 
Programvarepakken AMWorks 
sørger for enkel konfigurasjon 
og backup av innstillinger. 
Hver server har en unik ID, 
slik at serverne kan flyttes til 

en ny port i systemet uten at 
brukerne berøres.

Beholder god kvalitet
All kabling i systemet består av
standard UTP-kabel. Avocents
unike auto tuning-teknologi
gjør at systemet opprettholder
meget god bildekvalitet over
lange avstander, noe som er
sentralt for NRK.

Full kontroll
Løsningen er et av Nyhets- 
divisjonens viktigste for  
systemoppfølging og gir 
Børdalen og kollegene hans 
mulighet til å se status på  
servere og eventuelt fjernstyre 
systemer hjemmefra hvis det 
skulle bli nødvendig.
 – Dessuten kan vi via
brukerstasjoner gi avdelin-
gene tilgang til de delene av 
systemet de har behov for, 
påpeker Børdalen. – Når vi på 
denne måten så å si gir folk 
nøkkelen til maskinrommet, er 
sikker styring svært vesentlig, 
understreker han.

Kunnskapsrik og
leveringsdyktig
NRK har inngått en fast ram-
meavtale med Leteng AS. Det
nye KVM-systemet er en del
av denne.
 – Leteng er en leverandør
som vi har et utmerket forhold
til, sier Geir Børdalen. – De er
ryddige med hensyn til lever-
anser, og har kundekontakter
med god kunnskap om det
de selger.

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.


