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En sikker og veldimensioneret netværksløsning
Royal Arena - State of the Art løsninger

En veldimensioneret bygning der kan alt

Danmarks nyeste mulitiarena, Royal Arena, er et eksempel på, hvordan man kan få alt til at gå op i en højere enhed, når man insisterer på, at kun det bedste er godt nok,
for kvaliteten er i top hele vejen rundt. Da man designede
arenaen, var målet, at den skulle kunne det hele, derfor er
man ikke gået på kompromis nogen steder - alt er “State
of the Art”. Det gælder også de it-infrastrukturløsninger,
NetDesign har designet, som sikrer, at Royal Arena i dag
anses som en af de bedste multiarenaer i verden, og får
meget ros og anerkendelse for de løsninger, de har valgt.

Da NetDesign, op til åbningen af Royal Arena i begyndelsen af 2017, designede bygningens netværksløsning,
blev der lagt stor vægt på sikkerhed, stabilitet og fleksibilit. Det betyder, at bygningen i dag er utrolig veldimensioneret hele vejen igennem - også når det kommer til
netværk og it-infrastruktur.

De løsninger, NetDesign har designet,
betyder, at vi har alle muligheder for
at skabe de mest optimale rammer i
forhold til alle typer af events, lige fra
koncerter, TV-show, musicals, gaming-events og store internationale
sportsbegivenheder, som strækker sig
over flere uger – og vi har endnu aldrig
oplevet at vores it-infrastruktur har udfordret os. Det er NetDesign, der har designet det hele til os. De har skabt
nogle virkelig gode løsninger, og uden
dem ville det ikke gå.
Peter Bo Nielsen, IT & POS Manager, Royal Arena

Alt styres automatisk via IT

Peter Bo Nielsen
IT & POS Manager, Royal Arena

Styringen af Royal Arena foregår via et Building Management System, som bygger på automatiserede systemer,
der styrer alt via IT. De it-infrastrukturløsninger NetDesign har designet til Royal Arena sikrer, at de 20 ansatte,
som drifter bygningen til daglig, kan styre alle systemer
automatisk i hele arenaen - det gælder lige fra lys og
temperatur, til vand og ventilation.
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Vi kan regulere både kulde og varme
individuelt fra rum til rum og får alarmer,
hvis fryserummet bliver for varmt. Vi styrer
også fremløb og tilbageløb af vand ved
hjælp af IT, og endelig styrer vi automatisk
alle ventiler og udsugninger i ventilationen.
Det betyder, at vi har mulighed for at
stoppe ventilationen, hvis vi har behov for
det – det vil typisk være i forbindelse med
fyrværkeri og konfetti.
Peter Bo Nielsen, IT & POS Manager, Royal Arena

Redundans er nøgleordet

Der er tænkt så meget over redundans i NetDesigns
løsning, og tingene tager så godt over for hinanden, at
Royal Arena har mulighed for at skaber super fleksible,
stabile og sikre løsninger i forhold til alle typer events.

De it-infrastruktur- og netværksløsninger
NetDesign har lavet betyder, at vi hurtigt
kan lave noget om f.eks. i forbindelse med
vores fiberforbindelse, hvor det er meget
nemt at tilføre mere bredbånd og åbne for
internetforbindelse alle de steder i bygningen, hvor der er behov for det, alt efter
hvilken type arrangement, der er tale om
- og det er bare meget tilfredsstillende.
Peter Bo Nielsen, IT & POS Manager, Royal Arena

Ingen begrænsninger

Fordi NetDesigns netværksløsninger er så gode og
veldimensionerede betyder det, at Royal Arena kan lave
løsninger og afholde events med meget kort varsel.

Fordi vores netværksløsninger er så fleksible, kan vi omstille os med meget kort varsel. Det gør os i stand til at skalere op og
ned efter behov - og vi har endnu ikke oplevet, at vores it-infrastruktur har begrænset
os eller stået i vejen for gennemførelsen af
et arrangement.
Peter Bo Nielsen, IT & POS Manager, Royal Arena

Folk er imponerede

Royal Arena oplever igen og igen, at folk er vildt benovede over de netværks- og infrastrukturløsninger, NetDesign har designet. Løsningerne var lablet korrekt fra start,
og Royal Arena har gennemført dem til punkt og prikke.

Det er en fornøjelse at tilfredstille mennesker, der rejser rundt og optræder i
hele verden, og at kunne imponere dem
med vores it-infrastruktur og netværksløsninger, fordi de indfrier, og i mange
tilfælde også langt overgår, deres
vildeste krav. Folk bliver ofte vildt benovede, når de ser, hvilke muligheder vi har.
Peter Bo Nielsen, IT & POS Manager, Royal Arena

Royal Arena
Royal Arena åbnede i februar 2017. Det er en
moderne multifunktionel arena med plads til
op mod 17.000 gæster.
Royal Arena drives af et selskab under Live
Nation Entertainment Inc., der er blandt
verdens største arrangører af liveunderholdning.
Foruden koncerter med de største danske
og internationale artister, musicals, tv-shows
m.m., huses store internationale sportsbe-
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givenheder som EM i kortbanesvømning, VM i
ishockey og VM i Herre Håndbold.
Royal Arena ligger i Ørestaden tæt ved
Købehhavn og Kastrup Lufthavn, og er på få
år blevet kendt som et spændende kulturelt
mødested med god akustik, fremragende
sigtelinjer og god sædekomfort, som optimerer gæsternes oplevelse.
Royal Arena er designet af de prisvindende
danske arkitekter 3XN.

Altsammen noget der er med til at skabe endnu bedre
oplevelser for Royal Arenas mange gæster.

Et godt samarbejde med stort potentiale
NetDesign har igennem flere år haft et tæt samarbejde
med Royal Arena om at finde de allerbedste netværksog it-infrastrukturløsninger til bygningen. Det er et samarbejde, Royal Arena er meget glade for, og som er fortsat
efter arenaen stod færdig og er taget i brug.

Det er også NetDesign, der har installeret alle de 350
Samsung infoskærme, som hænger over alt i arenaen.
De fungerer som Royal Arenas digitale skiltning og styres
med Cisco Vision udstyr.
Det giver Royal Arena uanede muligheder for at kommunikere med publikum, både om alt det, der er relevant i
forhold til de enkelte arrrangementer, og om helt basale
ting som hvilke mad-og drikkevarer, publikum kan købe i
arenaens restauranter og caféer.

Peter Bo Nielsen, IT & POS Manager, Royal Arena

Målet for Royal Arena er hele tiden at udvikle sig og blive
bedre til at få de forskellige systemer og enheder til at
kommunikere, tale bedre sammen og få informationer ud
- og det kræver løbende justeringer. Det kræver også en
stærk it-sikkerhed omkring Royal Arenas firewalls, når så
mange enheder, med så mange forskellige features, skal
tale sammen – og den del er NetDesign eksperter i.

Læs mere her:
netdesign.dk

Følg os på:
LinkedIn

Ring til os:
+45 4435 8000

Skriv til os:
kundecenteret@netdesign.dk

NetDesign, København, CVR 40 07 52 91 Communication/MC 2051.1924

Infoskærme til kommunikation

Vi har samarbejdet med NetDesign siden Royal Arena blev bygget. Vi er meget
glade for samarbejdet og har løbende en
god og spændende dialog om, hvordan
vi fortsat kan udvikle og forbedre vores
netværks-og it-infrastrukturløsninger.

