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Uno-X Danmark: Nyt trådløst 4G-netværk til alle
tankstationer – billigere, fleksibelt og mere sikkert
I over 10 år havde Uno-X et fysisk netværk ud

design, og sammen med Uno-X blev der lavet

til alle sine 260 tankstationer. Da Conecto kom

PoC og test forud for det egentlige implemente-

ind i billedet, fik Uno-X relevant sparring til at

ringsprojekt.

tage skridtet til et trådløst 4G Cisco-netværk.
Ulrik Klixbüll, projektchef hos Uno-X, fortæller, at
man tidligere have etableret en ADSL-løsning
baseret på fysiske kobberledninger. Men forældet teknologi og dyre forbindelser gjorde, at det
var tid til at kigge på nye løsninger, som samtidig
understøttede forretningens målsætning om at
blive Danmarks stærkeste mærkevare for benzin.
”Forinden havde vi ikke oplevet megen interesse
fra vores daværende leverandør for at hjælpe os
over på en mere nutidig løsning, men da vi fik
kontakt med Conecto, blev vi taget alvorligt. Som
indledning lavede Conecto et forslag til en
løsning og udarbejdede en business-case på
den, så vi nemt og overskueligt kunne se perspektiver og økonomi i den foreslåede løsning.”
I løbet af 2017 udarbejdede Conecto analyse og

Let implementering
I november 2017 begyndte implementeringen af
den løsning, som Conecto havde udarbejdet,
nemlig et trådløst og lukket, virtuelt privat APN
MPLS-netværk baseret på Cisco-routere.
”I perioden fra medio november til medio januar
har vi implementeret og idriftsat 200 routere, og
vi forventer at være helt i mål pr. 1. marts 2018.
Implementeringsprocessen har været meget let,
bl.a. fordi routerne har Zero Touch Deployment.
Det betyder, at der bare skal indtastes en enkelt
IP-adresse på den enkelte router. Så henter den
selv alle konfigurationsdata fra den centrale infrastruktur. Udover at dette selvsagt forenkler implementeringen, så modvirker det også fejl i konfigurationen,” uddyber en tilfreds Ulrik Klixbüll.
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Hurtige fordele
Ulrik Klixbüll forklarer, at Uno-X meget hurtigt

håndteret projektet fra A til Z. Vi oplever, at vi har

kunne konstatere, at den nye løsning er væsentlig

fået en leverandør, der virkelig vil os og gerne vil

mere stabil og sikker end den gamle; ”Det er den

forbedre vores forretning. Hertil kommer, at der

også på længere sigt. Vores gamle løsning kørte

er en lav ROI på løsningen – mellem 1½ og 2 år.

på teknologi, der reelt set var forældet, mens de

Så både min direktør og jeg sover rigtig godt om

nye routere er teknologisk tidssvarende og bliver

natten,” slutter Ulrik Klixbüll med et smil på

supporteret af Conecto og Cisco fremover.”

læben.

Den trådløse teknologi giver Uno-X langt større

v

Alt i alt har Uno-X opnået følgende fordele:

fleksibilitet, forklarer Ulrik Klixbüll og fortsætter:

•

”Den gamle kablede løsning var besværlig, hver

Trådløst 4G netværk med dobbeltkrypteret trafik for øget sikkerhed

gang vi skulle lave om- eller nybygning af tank-

•

stationer. Og den var sårbar, f.eks. når der skulle

Zero Touch Deployment for let implementering

graves ud med gravemaskiner i nærheden af

•

kablerne.”

Fleksibilitet ved om- og nybygning af
tankstationer

Godt samarbejde med Conecto
Tilbage står en klar holdning blandt Uno-X’
medarbejdere: de er yderst glade for, at de tog
valget om at skifte leverandør til Conecto.
”Vi er meget tilfredse med både løsningen og

•

Øget driftsstabilitet

•

Teknologiløft

•

Fuld supporteret løsning

•

ROI på 1½ - 2 år

•

Kompetent sparring

•

Tæt og tillidsfuldt samarbejde

samarbejdet med Conecto, som vi har fået en tæt
relation til. Hele vejen igennem har vi fået en

Kontakt Conecto på info@conecto.dk for yder-

yderst kompetent sparring, og Conecto har

ligere information.
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