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Mittuniversitetet löser IT
supportens problem med UIU

case
study

Översikt
Lokaliserat på tre olika campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund är
Mittuniversitetet (MIUN) ett modernt universitet med över 16.000 studenter.

Universitetet erbjuder ett brett utbud av kurser inom utbildningsområdet för
samhällsvetenskap, media, sjukvård, IT, naturvetenskap, teknik, samt språk
och andra humanistiska ämnen.

Utmaningen
Omkring 1.000 anställda vid universitetet arbetar med datorer där många av
dessa innehåller olik hårdvara med olika drivrutiner.

När man står inför ett så mångfacetterat IT-landskap med så många datorer att
installera och konfigurera så är detta mycket tidskrävande för den tekniska
supporten. Det kunde tidigare ta upp till 20 arbetstimmar för att sätta upp
varje dator och man behövde skapa flera olika avbilder (images) för att täcka
användarnas specifika behov.

Stefan Eriksson, chef för teknisk support vid Mittuniversitetet, säger: "Vår
avdelning fick tillbringa alldeles för mycket tid på dator installationer. Vi kände
att de timmar vi lade ner på denna uppgift skulle kunna användas bättre så vi
började leta efter ett verktyg som kunde hjälpa oss."

Lösningen
Mittuniversitetet beslutade att välja Universal Imaging Utility (UIU) - en
mjukvara som fungerar tillsammans med alla större populära kloningspaket.
UIU låter IT-personalen skapa en gemensam avbild (image) som oberoende av
hårdvaran kan installeras på alla stationära och bärbara datorer inom
organisationen.

"När ny hårdvara släpps så har det blivit mer tids- och resurskrävande att
skapa uppdaterade avbilder. Vi fann att UIU gav oss en betydande fördel
genom att låta oss göra mer på kortare tid.” säger Stefan.

Han fortsätter: "Vi fann hela konceptet att skapa en enda avbild som kan rullas
ut till alla datorer särskilt lockande och vi kunde snabbt standardisera
installationerna effektivt och enkelt. UIU blev verktyget att förlita sig på för att
spara tid, pengar och frustration genom att se till att avbilderna kan fungera på
all hårdvara."
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Utvärdering
Mittuniversitetet testade först en utvärderings version av UIU och efter detta
köpte man 500 licenser till datorer över hela universitetet. Den tekniska
supporten upptäckte genast fördelarna med det inhandlade verktyget och har i
skrivande stund utökat antalet licenser till 1.500 st.

"Genom att använda UIU kan vi nu ändra det som en gång var en tröttsam,
ibland osäker, och långsam installation till en snabb och effektiv en timmes
uppgift. Datorerna är i full drift nästan omedelbart efter att de har tagits ur
lådan och felsökningarna har blivit mycket enklare som följd. Vi har också
upptäckt möjligheten att distribuera avbilderna med hjälp av Microsofts fria
verktyg Image-X istället för mer traditionella verktyg, som Ghost till exempel”,
säger Stefan.

"UIU har visat sig vara en oerhört kostnadseffektiv produkt för oss och vi
kommer att fortsätta att investera i nya licenser så att vi kan använda den för
framtida installationer”, avslutar Stefan.

Fakta om UIU – Universal Imaging Utility
UIU är utvecklad av Big Bang LLC i Milwaukee, USA och säljs till företag, skolor
och myndigheter i Sverige via DSS Data.

Välkommen att testa UIU med den trial version som vi tillhandahåller!

För ytterligare information – kontakta DSS Data

Telefon 031-7135404
E-post info@dssdata.se
Web www.dssdata.se
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