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O R G A N I S AT I O N
Forlaget Alinea - en del af Egmont, 
Danmarks største mediekoncern.

B R  A N C H E
Undervisningsforlag med vægt 
på digitale læringsmidler til den 
danske folkeskole.

B A G G R U N D
Alinea ønskede en hosting partner, 
som kunne tilbyde en stabil 
driftsplatform og overvågning 
af systemerne.  

Det var vigtigt, at hosting partneren 
kunne tilbyde kompetent rådgivning 
og sparring til Alineas it-driftsteam på 
diverse it-relaterede problemstillinger.

Alinea
Alinea udgiver i samarbejde med forskere og 
praktikere læremidler, der sikrer elevers faglige 
udvikling gennem den danske folkeskole.

Læremidlerne støtter lærere i gennemførslen af 
meningsfuld og relevant undervisning og sikrer 
fagets vidensgrundlag samt inspirerer til nye 
metoder, mål og evaluering.

https://www.alinea.dk


“Vi har nu en 
partner, som forstår 
vores forretning, og 
ved hvad der skal 
til for at bringe os 
videretil detnæste 
skridt. Derfor føler 
vi os godt klædt 
på til.” 

Digitalt 
læringsunivers 
fordrer sikker drift

Alinea er et undervisningsforlag,
som de sidste mange år har satset 
mere og mere på digitale læremidler. 
Alinea leverer trykt såvel som 
digitalt læringsmateriale til den 
danske folkeskole.

Da brugerne af Alineas digitale 
læringsunivers er stærkt stigende, 
fordrer det en meget stabil og sikker 
drift af løsningen. Alineas digitale 
transformation stiller derfor høje 
krav til driften. Det er helt centralt 
for den gode brugeroplevelse, 
at sikre de optimale rammer for 
høj tilgængelighed samt en god 
performance på læringsplatformen.

- Thomas Olsen, Digital Udviklingschef ved Alinea



”Vi kunne mærke, at 
der hos Sentia var en 
vilje til at forstå vores 
kerneforretning. Ikke 
blot salgsafdelingen 
men også teknikerne fra 
Sentia var helt nede og 
bore i vores forretning 
for at forstå den og 
forstå vores kunder. 
Det gav os en klar 
følelse af engagement”.

Hosting partner 
med engagement 
og forretnings-
forståelse
Alinea besluttede i 2014 at finde en ny 
hosting partner, da forlaget ikke fik det
nødvendige fokus fra den daværende 
hosting partner. Det var derfor vigtigt 
for Alinea, at den nye hosting partner 
havde viljen og lysten til, at engagere 
sig i forlagets forretning.

- Thomas Olsen



Med et større antal servere og 
over 100 forskellige produkter, 
som mange tusind skoleelever 
anvender dagligt, var Alinea 
forståeligt nok nervøse forud for 
transitionsprocessen til Sentia.

Det var afgørende, at brugerne 
ikke mærkede noget til 
transitionen. Derfor planlagde 
Alinea og Sentia processen nøje.

Omhyggelig  
planlagt 
transitionsproces

”Vi havde et langt testforløb, hvor vi testede 

alt forud for flytningen. Så da vi foretog selve 

skiftet var det en hurtig og smertefri proces, 

som foregik henover et par weekender. Vi har 

igennem hele processen følt os i trygge hænder 

hos Sentia, som er gode til at kommunikere og 

tage os med i alle beslutninger”.

- Thomas Olsen



Høj oppetid 
og stabil drift 
er alfa omega

Som leverandør af læringsmidler til 
den danske folkeskole har Alinea 
et meget stort krav til oppetid og 
responstid på systemerne, og det 
gælder særligt i løbet af skoledagen. 

Trods en kraftigt stigende 
brugertilgang har Alinea 
oplevet langt færre incidents på 
systemerne efter transitionen til 
Sentia. Og Alineas supportere 
er ikke længere nervøse forud 
for spidsbelastningsperioder.
Den stabile drift og stabilisering 
af platformene, som samarbejdet 
med Sentia har resulteret i, giver 
desuden Alinea luft til at 
planlægge fremadrettet.

”Der er ingen tvivl om, at før 

vi begyndte at samarbejde 

med Sentia brugte vi en 

del tid på brandslukning. 

Og det gør vi ikke mere.”

At Sentia har sikret Alinea en 
økonomisk besparelse i form af 
en mere e� ektiv drift ved også 
at konsolidere deres setup, er 
en ekstra sidegevinst. Alineas 
primære fokus har dog først og 
fremmest været, at få den bedste 
og mest stabile driftspartner.

- Thomas Olsen



”Overvågningen 
ved Sentia fungerer 
helt gnidningsfrit. 
Oftest når Sentia 
at kontakte os og 
tage problemerne 
i opløbet, før vores 
kunder overhovedet 
når at opdage 
noget. Vi er helt 
trygge fordi vi ved 
Sentia tager hånd 
om sagerne”.

Sofistikeret 
overvågning

IT afdelingen hos Alinea er relativ lille i 
forhold til forlagets systemportefølje. 
Ifølge Thomas Olsen kan dette kun 
lade sig gøre på grund af den sikre 
systemovervågning, som varetages 
af Sentia, og som reagerer ved det 
mindste tegn på uregelmæssigheder.

- Thomas Olsen



Kompetent 
sparring 
og hurtig 
reaktionstid

Thomas Olsen fremhæver også 
den sparring, som Alineas IT team 
benytter sig af med Sentias brede 
palette af rådgivende kompetencer 
indenfor Windows.

”Der bliver født en idé 

herinde, og så skal det 

pludselig gå hurtigt! 

Den skal måske ramme 

en skolestart efter 

sommerferien, og så har 

vi behov for en lynhurtig 

reaktion fra Sentias side. 

Og det får vi.”

Den digitale undervisningsverden 
er et sted, hvor der sker meget 
med adaptive læremidler, som 
kræver samarbejde på tværs af 
landegrænser. Derfor har Alinea behov 
for en hosting partner, som kan støtte 
Alinea i, at udforske og udvikle deres 
læringsunivers konstant. Det stiller 
høje time-to-market krav i forhold til 
nye produktlanceringer.

”Sentia har nogle meget 

kompetente medarbejdere, 

som giver os vigtig sparring. 

På baggrund af den 

erfaring Sentia har, kan de 

udfordre os med nogle 

meget gennemarbejdede 

løsningsforslag”.

- Thomas Olsen



God klædt på 
til compliance 
og GDPR

Som en del af Egmont koncernen er 
Alinea underlagt periodisk IT revision. 
I den forbindelse får Alinea udarbejdet 
de uafhængige revisorerklæringer hos 
Sentia for at sikre, at Sentia lever op 
til de aktuelle sikkerhedsstandarder 
inden for IT servicevirksomheder. 
Og som alle øvrige �firmaer i EU er 
Alinea underlagt GDPR.

“Med den nye persondataforordning 
er det vigtigt for os, at vi har 
en partner, der fungerer som 
vores databehandler i Danmark. 
Dersom mange af vores brugere 
er skoleelever, har vi ekstra meget 
fokus på, at vi kan påtage os rollen 
med at sikre, at skoleelevernes data 
bliver behandlet helt efter reglerne. 
Vi skal altid kunne dokumentere 
hvem der har adgang til vores data 
og hvorfor.”

- Thomas Olsen



”Vi er superglade for samarbejdet med Sentia 

som er en meget kompetent hosting partner. 

Vi har nu en partner, som forstår vores forretning 

og ved hvad der skal til for at bringe os videre til 

det næste skridt. Derfor føler vi os godt klædt på 

til den fremtid, som møder os.”

Alinea driver en række webshops 
for Egmonts bogdivision og er p.t. i 
proces med at lægge driften af disse 
over til Sentia. Der er blandt andet 5 
webshops, som omsætter for store 
beløb med nogle meget kraftige 
spidsbelastningsperioder. Derfor 
er det uhyre vigtigt, at transitionen 

kommer til at køre gnidningsfrit.
Med transitionen til Sentia ønsker 
Alinea, at tilføje et førsteklasses 
servicelag til driften af deres 
webshops, herunder drift af 
Middleware og applikationer med 
mulighed for at få tilknyttet ekstra 
personale i spidsbelastningsperioder 
for at undgå unødig nedetid og tab 
af vigtig omsætning.

Udvider 
med flere  
driftsopgaver

- Thomas Olsen



Case highlights

P R O A K T I V  O V E  R VÅ G N I N G

Den professionelle overvågning fra 
Sentia sikrer at eventuelle problemer 
hurtigt tages i opløbet. 

A G I L  D R I F T S P A R T N E R

Sentias medarbejdere understøtter 
hurtigt nye tiltag, og sikrer bedre 
time-to-market for Alinea. 

K L Æ D T  P Å  T I L  F R E  M T I D E N
Med Sentia som kompetent 
cloudpartner.



Vi leder vejen, så
du kan lede din.

Vi er Sentia. Vi tilbyder fuldt håndterede og 
sikre cloud-løsninger.

Vores teams af cloud-eksperter designer, 
konstruerer og håndterer cloud-tjenester 
kombineret med 24/7 drift og support, der 
garanterer din performance.

Vi tager ekstremt ejerskab på din 
infrastruktur, applikationer og arbejdsplads 
og sikrer din forretning altid er online.

https://sentia.dk



