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O R G A N I S AT I O N
FOA er Danmarks tredjestørste 
fagforbund med knap 
200.000 medlemmer.

B R A N C H E
Fagforbund og a-kasse for 
ansatte i kommuner, regioner 
samt privat-ansatte.

B A G G R U N D
Cohaesio - en del af Sentia Denmark 
har siden 2002 leveret hosting og drift 
af FOA’s website, som er bygget på.

"Cohaesio - en del af Sentia Denmark er blevet valgt 
på grund af deres solide kompetencer, især indenfor 
Sitecore og Windows drift. Det er helt afgørende for 
os, at vores driftspartner også har forstand på 
Sitecore."

Christian Olsen 
IT Arkitekt ved FOA med ansvar for 
FOA.dk samt web a-kasse løsningen.

https://www.foa.dk


”Vi ville gerne samle 
vores drift ud mod 
medlemmerne samt 
de ting medlemmerne 
får adgang til via 
vores hjemmeside 
hos Cohaesio - en 
del af Sentia Denmark 
som én leverandør. 
Og det har vi haft 
succes med. Det er 
rart, når det er stabilt.”

Christian Olsen
IT Arkitekt

Driftspartner 
gennem 15 år

Samarbejdet mellem FOA og 
Cohaesio - en del af Sentia 
Denmark går 15 år tilbage, hvor 
driftsansvaret for FOA.dk blev 
overdraget. Websitet servicerer alle 
FOA’s medlemmer, som benytter den 
til afgørende informationssøgning.

Siden 2011 har Cohaesio - en del 
af Sentia Denmark desuden også 
haft driftsansvaret for FOA’s web 
a-kasse løsning. Formålet med
løsningen var at øge selvbetjeningen
blandt medlemmerne og samtidig
yde en mere bekvemmelig og hurtig
sagsbehandling og service.

FOA havde på IT-siden ligeledes 
et ønske om, at konsolidere på 
antallet af hostingleverandører ift. 
driften af deres løsninger rettet 
mod medlemmerne.

Efter en udbudsrunde valgte 
FOA derfor Cohaesio - en del af 
Sentia Denmark til ligeledes at 
varetage ansvaret for driften af 
web a-kasse løsningen.



FOA’s 
medlemmer 
afhængige af 
stabilt website

Medlemmerne benytter FOA.dk til 
at søge vigtig information om deres 
rettigheder i forhold til f.eks. ferie, 
barsel, eller hvis de er blevet opsagt. 
Og hver måned er der ca. 10.000 
medlemmer, som benytter sig af, 
at få ydelser fra a–kassen via web 
a-kasse løsningen

Derfor er FOA’s medlemmer meget 
afhængige af, at både websitet 
FOA. dk samt web a-kasse 
løsningen kører stabilt og sikkert.



Selve transitionen af a-kasse 
løsningen fra den daværende 
driftsleverandør til Cohaesio - 
en del af Sentia Denmark forløb 
meget enkelt, og FOA var helt 
trygge omkring processen. Ved 
at samle fle e driftsopgaver 
her, har FOA opnået en mere 
stabil, sammenhængende og 
ukompliceret drift.

Som en ekstra sidegevinst 
har FOA også opnået nogle 
besparelser ved at lægge flest
mulige opgaver hos  Cohaesio 
- en del af Sentia Denmark og
derved få optimeret driften.

Færre 
problemer med 
én og samme  
leverandør

”Jeg oplever, at vi har færre problemer efter at 

alt nu er driftet hos Cohaesio - en del af Sentia 

Denmark, som samtidig overvåger både FOA.

dk og web a-kasse løsningen. Nu ligger det 

alt sammen hos Cohaesio - en del af Sentia 

Denmark, og det er en klar fordel.” 

- Christian Olsen



Driftspartner 
med sitecore 
competencer

Som én blandt flere kunder, påpeger 
FOA hvor stor en fordel det er, 
Cohaesio - en del af Sentia Denmark 
både kan levere sikker og stabil drift og 
overvågning samt rådgivning indenfor 
blandt andet Sitecore applikationen. 

FOA har nemlig ikke selv in-house 
kompetencer indenfor Sitecore, men 
benytter sig af eksterne leverandører 
på udviklingen af Sitecore platformen.

”Cohaesio - en del af Sentia 
Denmark er blevet valgt på grund 
af deres kompetencer, og især 
deres kompetencer på Sitecore og 
Windows drift. Vi benytter eksterne 
samarbejdspartnere på udviklingen 
af vores site i Sitecore, og derfor 
er det meget vigtigt, at vi har en 
driftsleverandør som Cohaesio - en 
del af Sentia Denmark, som også 
er dygtig til Sitecore. Så kan de 
eksterne parter bedre samarbejde.”

- Christian Olsen



”Sammen med 
Cohaesio - en del af 
Sentia Denmark, har 
vi fået bygget en fuldt 
dubleret løsning, som 
er god og smidig, 
når vi skal lave større 
opgraderinger eller 
andre større tiltag. 
Som da vi i 2016 
lagde hele vores 
løsning om til en 
ny login løsning.” 

Fuldt 
redundant 
løsning genial 
til change  
management

FOA har nu fået en løsning, som efter 
Cohaesio - en del af Sentia Denmarks 
anbefaling er bygget til at være 
redundant. Og det fungerer rigtig 
godt ved ændringer.

Den dublerede løsning betyder, at det 
er muligt for FOA at få lavet ændringer 
og skifte frem og tilbage mellem 
de to dublerede miljøer, uden at 
medlemmerne mærker noget til det.- Christian Olsen



Perfekt dimensioneret 
i forhold til spids-
belastingsperioder

Som både fagforbund og a-kasse 
har FOA af naturlige årsager nogle 
bestemte spidsbelastningsperioder, 
hvor systemet er udsat for en stor 
belastning. FOA’s Sitecore løsning er 
derfor dimensioneret til at kunne klare 
dette, hvilket ifølge Christian Olsen 
fungerer upåklageligt.



Nyt site til 
fagbladet Foa

FOA er glade for det indbyrdes 
samarbejde, som udover hosting 
og drift også omfatter rådgivning 
omkring arkitekturen og bistand 
med etablering af en løsning, som 
gør det nemt for FOA at udføre 
ændringer samt udvide løbende.

FOA udbygger kontinuerligt deres 
webløsninger, og udviklede i 2016 
blandt andet et helt nyt site omkring 
fagbladet FOA, som Cohaesio - en 
del af Sentia Denmark også drifter.

”Cohaesio - en del af Sentia 

Denmark er blevet valgt på grund 

af deres kompetencer, og især 

deres kompetencer på Sitecore 

og Windows drift. Vi benytter 

eksterne samarbejdspartnere 

på udviklingen af vores site 

i Sitecore, og derfor er det 

meget vigtigt, at vi har en 

driftsleverandør som Cohaesio 

- en del af Sentia Denmark,

som også er dygtig til Sitecore.

Så kan de eksterne parter

bedre samarbejde.”

- Christian Olsen



Compliance i 
forhold til ‘STAR’

FOA mærker, at kravene til 
datasikkerhed øges disse år. I og 
med, at FOA også har ansvaret for en 
a-kasse, skal de leve op til de særligt
skærpede krav til sikkerheden, som
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) stiller.

I forbindelse med FOA’s datasikkerhed 
og compliance bistår Cohaesio - en 
del af Sentia Denmark med, at få 
udarbejdet diverse revisorerklæringer 
og assisterer FOA med de nødvendige 
specifik e kontroller. I begyndelsen 
af 2017 havde FOA inspektion af 
datasikkerheden, hvilket inkluderede 
et besøg hos Cohaesio - en del af 
Sentia Denmark. Og det var med 
Christian Olsens ord en meget 
positiv oplevelse.



Case highlights

D R I F T S P A R T N E R  G E N N E M  1 5  Å R

Cohaesio - en del af Sentia Denmark har et 
mangeårig samarbejde med FOA, som lægger stor 
vægt på kompetencerne indenfor Sitecore og 
Windows drift.

G E N I A L  T I L  C H A N G E  M A N A G E M E N T

I samarbejde med Cohaesio - en del af Sentia 
Denmark fik OA bygget en fuldt redundant løsning, 
som fungerer perfekt til changes.

FÆ R R E  P R O B L E M E R  
E F T E R  K O N S O L I D E R I N G

Ved at samle flere driftsopgaver hos Cohaesio - en 
del af Sentia Denmark, har FOA opnået en mere stabil 
og ukompliceret drift.



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



