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Null nedetid i TV2
Feil i TV2s datasystemer kan berøre alle tv-glade i hele landet. TV2 var derfor på jakt etter 
en IT-infrastruktur management-løsning med svært god stabilitet og sikkerhet. Den beste 
fant de i Avocents DSR-serie fra Leteng AS.

– DSView-løsningen er svært pålitelig, sier Magnus Lindaas (t.h.) i TV2 og 
Rune Haugsvær fra forhandler Multidata Norge AS. 
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– Vår DSView-løsning, med 
flere DSR8035- og DSR2020-
switcher, har faktisk hatt null 
nedetid siden vi tok den i 
bruk for to år siden, sier Mag-
nus Lindaas, IT-medarbeider i 
TV2s driftsavdeling. – For en 
tv-bedrift er en slik stabilitet 
selvsagt fundamental.

Trygt og stabilt system
– KVM-switch over IP er en 
sentral og vital del av vår 
tekniske infrastruktur, forteller 
Lindaas. TV2s Oslo-kontor har 
rundt 70 servere som styrer 
produksjonskritiske systemer. 
Switchene brukes primært i 
serverrom og store datarom.
 – Vi er rundt 15 personer 
i Oslo og Bergen som bruker 
løsningen aktivt. Selv er jeg 
inne på serverne flere ganger 
daglig. Også annet teknisk 
personell og superbrukere 
benytter DSView for kontroll 
og monitorering av servere. At 
hovedkontoret i Bergen enkelt 
kan kontrollere serverne her i 
Oslo, gir oss trygghet, påpeker 
Lindaas.

Sentralisert styring
Full kontroll over alle datares-
surser fra ett sted er en av 
løsningens hovedfordeler, un-
derstreker IT-medarbeideren.
 – At operatøren i prinsippet 
kan sitte hvor som helst, er et 
annet viktig fortrinn. Når noe 
ekstraordinært oppstår, som at 

grafikken til et program ikke 
fungerer, kan jeg gå inn hjem-
mefra og rette denne feilen. 

Oversiktlig og fleksibelt
Avocents modulære system, 
med ulike komponenter som 
gir ulik tilgang, men med 
felles administrasjonsverk-
tøy, gir god fleksibilitet. 
Det samme gir det brede 
spekteret av tilbehør, mener 
Lindaas, som også er meget 
godt fornøyd med løsningens 
administrative software. 
 – Det felles grensesnittet 
fungerer godt. DSView har et 
enkelt og oversiktlig skjerm-
bilde og er stabilt og lett å 
vedlikeholde.

God service i alle ledd
TV2s forhandler av DSView-
løsningen var Mulitidata 
Norge AS, en kompetanselev-
erandør av dataprodukter og 
tilbehør. 
 – For å kunne tilby de beste 
løsningene, legger vi vekt på et 
nært samarbeid med kunde og 
leverandør, sier Øyvind Bless 
i Multidata Norge. – Vår er-
faring er at Leteng AS har høy 
produktkompetanse.
 – Og når noe i løsningen en 
sjelden gang ikke fungerer, 
kommer Leteng hit til TV2 for 
å rette opp feilen, supplerer 
Magnus Lindaas. 
 – Slik personlig service setter 
vi pris på!

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.


