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7.000. Så mange computere klargør og vedligeholder et hold af cen-

trale og decentrale supportere hos VIA IT gennem CapaInstaller. 

Hos uddannelsesinstitutionen VIA University College ved man, hvad det vil sige at have et 

solidt overblik over IT-infrastrukturen. 

I IT-afdelingen hos VIA sidder tre medarbejdere i Client Management-afdelingen, som tager 

sig af de 7.000 computere, der er fordelt på VIA´s egen organisation og deres samarbejds-

partnere, som blandt andet tæller Danmarks medie- og journalisthøjskole samt ITS, der er 

et IT-fællesskab blandt 20 andre skoler i Midt- og Nordjylland. 

CAPAINSTALLER GIVER VIA IT STORDRIFTSFORDELE 

Når man skal have styr på så mange computere, er det vigtigste, at strukturen er i orden, så 

alt fra nye opdateringer til vedligeholdelse forbliver nemt og overskueligt:

”Som enhver anden organisation, hvor man har mange computere ude, forsørger vi altid 

på at have en eller anden form for struktur omkring dem. Både når det drejer sig om at 

gøre installationen af computerne relativt nemt og standardiseret, så skal vedligeholdelsen 

ligeledes været præget af dette,” fortæller Tim Kirketerp, der er leder af infrastruktur hos VIA 

IT, og fortsætter 

”Det handler om at stille en god løsning til rådighed for brugerne, så de selv kan gå ind 

at vælge software undervejs, mens de har computeren. Og lige præcis den opgave løser 

CapaSystems for os, så mine tre medarbejdere, der sidder i Client Management-teamet, 

kan gøre de her installationer klar og sørge for, at de altid er up to date med drivers og 

Windows-versioner.” 

Når der skal installeres en ny maskine, er det derfor vigtigt, at driften kan køre gnidningsfrit, 

og det sørger medarbejderne i Client Management for.
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CapaSystems er en dansk software- og konsulentvirksomhed, der siden 1996 har været 

dedikeret til at skabe softwareløsninger, som giver bedre overblik, lavere omkostninger, 

højere slutbrugertilfredshed samt større fleksibilitet for vores kunder. Det gør Capa-

Systems ved at levere ekspertise og ’smart technology’, som kan udnytte potentialet i 

vores kunders IT-systemer. Hos CapaSystems er du sikret en løsning, der tilgodeser dine 
behov.  
 

CapaSystems står bag udviklingen af de to softwareløsninger CapaInstaller og 

Performance Guard og beskæftiger i dag +50 medarbejdere, der er placeret i Taastrup 

og Skanderborg. CapaSystems’ løsninger anvendes i en lang række danske og internati-
onale virksomheder.

De har nemlig den centrale styring af de 7.000 computere, 

hvor det dernæst er lokale IT-supportere på de 30 adresser, 

som IT-afdelingen supporterer, der trykker på knappen for at 

aktivere de nye installationer.

ET FLEKSIBELT OG LYDHØRT SAMARBEJDE 

I takt med at samarbejdet med VIA er vokset, har der været 

en masse dialog om, hvordan vi sammen kunne løse opga-

verne på bedst mulig måde.

”Gennem årene har teamet erfaret, at der har været en god 

dialog med CapaSystems. De har været meget lydhøre over 

for vores ønsker til systemet. Vi ved, at systemet virker, og 

CapaInstaller gør opgaven nemmere ved at være simpelt 

og overskueligt, og mine tre kolleger kan reagere lynhurtigt 

gennem CapaInstaller.”

At kunne reagere hurtigt var noget som IT-afdelingen var 

nødsaget til på grund af coronanedlukningen i marts 2020, 

da den gav nogle udfordringer og ikke mindst en masse 

anderledes opgaver i afdelingen. Derfor blev der skruet på 

nogle parametre i forhold til en holdbar VPN-løsning, som 

løste nogle af de IT-hårknuder, de løb ind i.  

”Fordi vi ikke fik brugerne ind forbi det netværk så tit, som 

CapaInstaller fordrer for at virke optimalt, så frygtede vi, at 

vi kunne komme bagud i forhold til at få lagt software ud,” 

siger Tim Kirketerp og fortsætter:

”Men vi fik løst udfordringen i arbejdet med CapaSystems 

og en VPN-forbindelse, så vi er alligevel nogenlunde kommet 

afsted med den del,” siger Tim Kirketerp.

RAPPORTERING OG IT-SIKKERHED 

Med så mange enheder ude på flere lokationer, er rapporte-

ring en vigtig del i vedligeholdelsen af IT-infrastrukturen. 

VIA bruger derfor CapaInstaller til rapportering, så de ved, 

hvor mange der har et specifikt program, og om der er nogle, 

som ikke har det eller mangler en opdatering.

”Vi kan få en hurtig tilbagemelding ude fra vores brugere, 

hvilket gør, at vi får indsigt i, om vi for eksempel er bagud

med opdateringer eller lignende. Så vi bruger CapaInstaller til

at finde ud af, hvor langt vi er, og hvad vi mangler, og selvføl-

gelig om der er noget, som vi skal tage os af.”

Udover rapporteringen fra brugere bruger Tim Kirketerp 

og hans team disse informationer i relation til deres IT- og 

informationssikkerhed. 

”Fordi vi kan reagere hurtigere og komme rundt til mange 

computere, betyder det også, at vi kan lukke sikkerheds-

huller hurtigt, hvis der er opstået en sårbarhed i et stykke 

software. CapaInstaller giver jo en fart, så vi får opdateret 

alle maskiner ret hurtigt. Det, synes jeg, er vigtigt,” fortæller 

Tim Kirketerp og fortsætter:

”I dag er det vigtigt at have en høj standard af sikkerhed, og 

derfor ligger meget af vores fokus også her. Vi skal sikre, at 

vi ikke bliver angrebet, og samtidig sørge for, at vi oprethol-

der de lovmæssige krav.”  

STANDARDISERING GIVER STRUKTUR

Når man håndterer så mange enheder, kræver det et teknisk 

setup, der kan håndtere den trafik, som bliver genereret, og 

samtidig sørge for at sikkerheden altid er up to date. 

Derfor giver CapaInstaller VIA nogle stordriftsfordele, som 

Tim Kirketerp fremhæver og afslutter:

”Som IT-person vil jeg jo fremhæve stordriftsfordelen – uden 

det ville vores hold af supportere ikke kunne sørge for, at 

7.000 maskiner kører, som de skal. Så den struktur, vi har 

fået på vores brugercomputere, gør, at vi kan reagere på 

en hurtig og standardiseret måde. Og så ser vi frem til, at 

CapaSystems også kan håndtere de mange Mac-computere, 

vi har i vores miljøer.”

Vores supportere skal selv kunne løfte tekniske opgaver, og 

hvis noget bliver for vanskeligt, ryger du direkte videre til en 

af de udviklere, der har skrevet koden.

“Når du ringer til CapaSystems med et problem, så taler du 

altid direkte med en tekniker. Det gør, at vores IT-teknikere 

ude på skolerne oplever, at de er tætte med medarbejderne 

hos CapaSystems, og det gør, at samarbejdet glider meget 

nemmere,” afslutter Kent Hansen.


