
Simpel administration til den lokale 
sparekasse med HPE SimpliVity
Broager Sparekasse er en af landets ældste sparekasser, den er lokalt engageret og 
har nære relationer med kunderne. Sparekassen har ca. 60 medarbejdere hvoraf 4 
udgør virksomhedens IT-afdeling, som administrerer hele bankens infrastruktur fra 
hovedsædet i Broager. 

Sparekassens IT-afdeling servicerer de 4 lokationer i Broager, Sønderborg, 
Vojens og Aabenraa med både it-support, udvikling og daglig vedligeholdelse af 
infrastrukturen. For et år siden stod sparekassen overfor at skulle udskifte deres 
klassiske VMware installation med 2 hosts og et SAN. På grund af de mangeartede 
opgaver for den mindre afdeling, var Broager Sparekasse på udkig efter en 
driftsstabil og enkel løsning. 

Broager Sparekasse er i netværk med andre sparekasser, hvor de bl.a. også 
erfaringsudveksler og vidensdeler om deres infrastruktur. De tog kontakt til 3 
leverandører og efter en evaluering af de forskellige løsninger faldt valget på 
HCI-løsningen fra HPE nemlig SimpliVity. Valg af platform blevet baseret på bl.a. 
driftsstabiliteten samt den centrale og simple administration. ED-Data har leveret 
løsningen og Broager Sparekasse har været tilfredse med den kompetente 
rådgivning både før og efter implementeringen.

J O H N N I  B Ø R D I N G  J E N S E N 
I T - K o n s u l e n t

 HPE SimpliVity løsningen  
 blev implementeret for et 
år siden og har kørt stabilt siden 
den blev sat i produktion. ”Det er 
nærmest lidt kedeligt, for det har 
bare kørt derudaf. Systemet blev 
implementeret og kl. 16 gik vi 
hjem.



OM LØSNINGEN

2 x HPE SimpliVity 380 Gen10 Node 

 - HPE DL380 Gen10 6132 Xeon-G 
Kit 

 - HPE SimpliVity 380 Ext SM Val Kit 
(5 x 1.92 TB SSD) 

 - 2 x HPE SimpliVity 144G 12 
DIMM FIO Kit 

Hewlett Packard Enterprise  
leverer nogle af de førende løsninger  
på markedet inden for server, storage  
og netværk.

ED-data har været rådgiver og 
sparringspartner samt stået for 
implementeringen af løsningen

Hurtig implementering og bedre performance
HPE SimpliVity løsningen blev implementeret for et år siden og har kørt stabilt 
siden den blev sat i produktion. ”Det er nærmest lidt kedeligt, for det har bare 
kørt derudaf. Systemet blev implementeret og kl. 16 gik vi hjem” fortæller Johnni 
Børding Jensen, IT-konsulent hos Broager Sparekasse og fortsætter: ”Vi har 
oplevet en mærkbar performance-optimering på vores VM’er”.  

Broager Sparekasse har nydt godt af den simple administration både i hverdagen 
men også ved opdateringer af både platformen og på VM-niveau. ”Patches bliver 
bare implementeret, mens vi er i produktion, så det er virkelig simpelt” fortæller 
Johnni. De valgte at få teknisk assistance fra ED-Data til de første opdateringer og 
har nu oplevet en simpel gnidningsfri Patch Management proces. 

Backup og Disaster Recovery
HPE SimpliVity er kendt for de indbyggede backup- og disaster recovery 
muligheder. Den unikke deduplikering giver mulighed for at tænke backup 
på en helt ny måde, som ikke involverer store diskbelastninger. SimpliVity 
deduplikerer alle data og laver øjeblikkelige sikkerhedskopier, der ikke påvirker 
produktionsmiljøet.  Den deduplikerede storage giver mulighed for at bevare langt 
flere sikkerhedskopier, som er øjeblikkeligt tilgængelige til drift. 

Broager Sparekasse har valgt at lave sikkerhedskopier af hele installationen 
hver 6. time. ”På den måde, så kan vi hurtigt genskabe data igen – uden at lide et 
graverende datatab” fortæller Johnni. Han har også tidligere kigget på muligheden 
for at sætte en SimpliVity node på en anden lokation og oprette et stretched 
cluster, for at optimere sparekassens beredskab, men indtil videre benytter de 
Veeam Backup Software, som hver aften tager en fuld backup, der bliver replikeret 
til en Service Provider. 

Installationen har været i produktion i et år og IT-afdelingen hos Broager 
Sparekasse har været så tilfredse med valget, at de anbefaler det til deres netværk 
og andre mindre danske virksomheder. 

Hewlett Packard Enterprise leverer nogle af de førende løsninger på markedet 
inden for server, storage og netværk. Læs mere om HPE’s løsninger på  
www.hpe.com. 

ED-data & Arrow har været rådgiver og sparringspartner samt stået for 
implementeringen af løsningen. Læs mere om ED-data på www.ed-data.dk og 
Arrow på www.hpe-partnerupdate.dk.
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