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Generellt: 

Historik: 

Månadsskiftet augusti-september 2012 skedde 2 st server krascher under kort 

tidsintervall. Då servrarna med IT-mått mätt var tämligen ålderstigna beslutades om 

en ombyggnad till en modern virtuell miljö, vilket också skedde och som beskrivs 

nedan 

 

Fysiskt nätverk är ett 1000 Mbit/s TP Ethernet med cat 5E kablar. 

Utifrån internet:  Internet-leverantör är Telia, via telefonlinje (ADSL). Hastigheten är 4 

Mbit/s downstream och 2 Mbit/s upstream. Fast IP adress är 194.16.30.34 , vilket är 

en nödvändighet eftersom KSFAB har både e-mail- och webserver inom kontorets 

väggar. Telia router är en Cisco 1800 series.Efter Efter Telia router sitter KSFAB 

Router D-Link DFL-210, som agerar brandvägg samt VPN-förmedlare (Virtual Private 

Network). Efter denna kommer en HP ProCurve 24 portars switch, där samtliga 

dator-enheter är inkopplade. 

 

Fysisk server: 

Intel I7 Sandy Bridge processor (1155) 

Asus moderkort P8H67 

16 GB 1333 MHz primärminne 

2 *1 TB Sata/600 hårddiskar 

Servern hanteras av VMWare ESXi vers. 5.0 Hypervisor, och hanterar (sept. 2012)  

en Microsoft Active Directory domän, ksfab.se.  Uppsättningen är 3 virtuella servrar 

enligt nedan: 

KSFABSRV1:  Cataloge server (Domänkontrollant) med funktionerna mail-server och 

databasserver. I denna server ligger data för KSFAB’s skadehanteringssystem och 

försäkringsbrevssystem. Operativsystemet är Windows 2003 Server 

KSFABWEB1:  Web server för KSFAB’s hemsida samt samt påloggningsserver för 

externa konsulter. Operativsystemet är Windows 2003 Server 

KSFABSRV3:  Fil server för KSFAB. Här lagras även all data för ekonomisystemet 

Edison. Operativsystemet är Windows 2003 Server 

 

Klientmaskiner: 

Två st relativt moderna Dell Laptop PC, används av VD och vVD. En st relativt 

modern desktop, används av sekreteraren. En äldre mini tower PC som används 

som backup maskin samt för konsulter.Till denna PC är två externa ! TB USB3 



hårddiskar anslutna för image backup (backup av de virtuella servrarna). Varje klient 

PC utom mini tower PC’n har en enklare lokal laser-skrivare inkopplad, 

Nätverksansluten skrivare: 

- Modern HP Color LaserJet CM2320 nf-MFP skrivare, scanner och kopiator. 

 

Nätverksansluten lagringsenhet (NAS): 

Hårddiskbaserad lagring på NAS av fabrikat QNap 2 * 500 GB. Denna är fysiskt 

placerad på våningsplanet under kontoret. Här lagras daglig backup (separata dagar 

5 arbetsdagar bakåt i tiden). Hårddiskarna (2 * 500 GB) bör inom ca 6 månader bytas 

ut mot 2 * 2 TB diskar) 

 

Backup: 

Då KSFAB numera har virtuell servermiljö har det skett en avsevärd förbättring av 

backup-miljön. Med virtuella maskiner kan man ta en total kopia av en server, 

inklusive operativsystem och alla inställningar. Det betyder att efter ett totalhaveri och 

efter inköp av lämplig fysisk server kan IT på KSFAB vara uppe i drift igen inom ca 4 

tim. 

Server image backup.  Varje månadsskifte stannas servrarna ca 3 tim och backas 

totalt till en extern USB3 hårddisk, vilken sedan förvaras utanför kontoret. Nästa 

månadsskifte sker samma sak med extern hårddisk nr 2 och de byter plats. 

Daglig backup, 5 separata arbetsdagar bakåt i tiden. Här kopieras filarean på 

KSFABSRV3 (resursen 2Data) inklusive ekonomisystemet Edisons data, 

användarnas individuella mailboxar samt databaserna till skadehanteringssystemet 

och försäkrinsbrevssystemet. 

Notera att ingen backup tas på klient-PC. 

(Kommentar: äldre månadsvis backup på hårddisk från slutet på 2005 till september 

2012 finns arkiverad utanför kontoret) 

Support: 

För närvarande (sept. 2012) sker generell IT support via Lasse Hansén, LH Navy AB 

tel +46 760 218520 med backup av Anders Hansson ReadWorks AB tel +46 709 

993959. Support på web (hemsidan) sker av Daniel Måryd, Webbredaktörerna AB tel 

xxxxxxx 

 

 

 

 

 


