
AAU øger VPN-kapaciteten
Alle medarbejdere og studerende får adgang

“

Hvad gør man som uddannelsesinstitution, hvis man pludselig får behov for hurtigt at øge 
VPN-kapaciteten markant - uden at det kompromitterer it-sikkerheden? Kan det over-
hovedet lade sig gøre - også inden for et fornuftigt budget? Det spørgsmål stod Aalborg 
Universitet overfor. Hvordan det lykkedes, fortæller AAUs Infrastrukturchef Per Bach om her.

Vi frygtede, at vores eksisterende VPN-servere ikke havde 
tilstrækkelig kapacitet. Derfor kontaktede vi NetDesign, for 
at få leveret flere licenser omgående. Det var helt naturlig at 
gå til NetDesign, da AAU allerede havde en aftale om Cisco 
VPN-licenser med dem. Heldigvis meldte NetDesign hurtigt 
ud, at de kunne udvide vores nuværende licensantal  inden 
for den eksisterende aftale. Da det opfyldte vores umiddel-
bare behov,  tog  vi imod deres råd . NetDesign indhentede 
licenserne til os og skaffede en konsulent med det samme      
- og i løbet af få timer var alt implementeret og i drift.

Per Bach, Infrastrukturchef, AAU

Akut behov for mere VPN-kapacitet
I forbindelse med den COVID-19 relaterede nedlukning, 
tog AAU kontakt til NetDesign for at få hjælp til at udvide 
deres eksisterende netværkskapacitet og firewall løsning, 
fordi de var på vej i nødberedskabs-mode og stod overfor 
at skulle sende alle medarbejdere og studerende hjem.

En dialog kom hurtigt i stand mellem AAU og NetDesign 
for at afdække universitetets muligheder i forhold til at 
sikre alle medarbejdere mulighed for at arbejde hjemme 
på samme tid.

VPN til alle medarbejdere og studerende
Det var også nødvendigt at få afklaret, hvad der skulle til, 
for at universitetet kunne tilbyde alle de studerende fjern- 
undervisning i den periode, hvor AAU skulle holde lukket 
på grund af Regeringens tiltag for at begrænse corona- 
smitten i Danmark.

AAUs krav til NetDesign var, at VPN-kapaciteten skulle ud-
vides så meget, at alle tilknyttet universitetet kunne logge 
på systemerne hjemmefra, for man ville gerne undgå at 
skulle sætte grænser for antallet af VPN-brugere.    
         



“ “

 

“

Vi skal ikke til at begrænse, 
hvem der må bruge VPN. 

 Per Bach, Infrastrukturchef, AAU

NetDesign forstod det akutte 
problem og det tekniske niveau, vi 
var på. De fandt en hurtig løsning og 
hjalp os kun med det, vi havde brug 
for - både under designfasen og 
ved selve installationen.

AAUs ønsker og behov indfries
AAUs ønskede at deres Cisco AnyConnect Premium 
og 6000 Plus licensaftaler blev udvidet med yderligere 
25.000 Plus-licenser, som blev placeret på deres eksi-
sterende fysiske bokse.

AAU var allerede i gang med at klargøre et virtuelt 
firewall-miljø, og de ønskede derfor, at hver firewall skulle 
kunne håndtere 10.000 licenser. pr. stk.

Hurtig tilpasning af løsningerne
NetDesign igangsatte derfor omgående en gennemgang 
af AAUs eksisterende netværk, firewall, bokse og licenser. 
Herefter blev de muligheder, som hurtigt ville gøre uni-
versitetet i stand til at tilpasse deres løsninger til den nye 
situation og de nye behov, fremlagt.

Gennemgangen af universitetets firewall-konfiguration 
viste, at det mest optimale for AAU ville være at oprette en 
selvstændig løsning på universitetets virtuelle miljø med 
tre virtuelle firewalls og 30.000 VPN APEX licenser. Det 
ville give AAU flere sikkerhedshåndtag at skrue på, når 
brugerne loggede på. Derudover ville det gøre det muligt 
at samle både de studerende og medarbejderne i en 
fælles VPN-løsning. 
 
Det lykkedes på kort tid NetDesign at få lavet et setup, 
som indeholdt tre virtuelle firewalls samt en udvidelse af 
AAUs licensaftale på 30.000 APEX-licenser. 

25.000 VPN-licenser
NetDesign har hjulpet AAU med at øge kapaciteten på 
deres VPN-løsning, så den er steget fra 1.000 til 10.000 
brugere pr. firewall. Før kapacitetsudvidelsen var den ek-
sisterende VPN-løsning ikke geraret til at kunne håndtere  
30.000 brugere; men med den nye VPN-løsning har AAU 
nu fået den ekstra kapacitet, de har behvov for, som giver 
alle medarbejdere og studerende optimale vilkår.

Alle kan logge på via VPN
Udvidelsen af VPN-kapaciteten har betydet, at alle univer-
sitetets medarbejdere og studerende nu har mulighed for 
at bruge VPN’en til at logge på systemerne hjemmefra. 

AAU ønskede selv at installere de nye virtuelle firewalls, 
men det stod hurtigt klart for universitetets it-afdeling, at 
de havde brug for assistance i forbindelse med opsæt-
ningen, for af få det i drift med det samme. Med hjælp fra 
NetDesigns sikkerhedskonsulenter var løsningen installe-
ret og i drift i løbet af en dag. 

 Per Bach, Infrastrukturchef, AAU

Hurtig installering uden væsentlige omkostninger
NetDesign kunne hurtigt øge kapaciteten på AAUs 
VPN-forbindelse og firewall-løsning, da der blev behov 
for det, fordi universitetet tidligere havde investeret i de 
rette digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger, 
som understøtter driften. Derfor kunne tilpasningen ske på 
ganske kort tid - uden problemer og uden store invester- 
inger - til gavn for både medarbejdere og studerende.

Alle får nem og sikker adgang
Eksemplet fra AAU viser, at det ved hjælp af nogle få enkle 
og økonomisk overskuelige tiltag, lynhurtigt kan lade sig 
gøre at udvide VPN-kapaciteten og sætte en virtuel 
firewall op. Det betyder, at man let kan give alle medarbej-
dere og studerende nem og sikker adgang til uddannel-
sesinstitutionens systemer, så de kan sidde hjemme og 
arbejde eller modtage fjernundervisning.

Sikrer gode brugeroplevelser
Den ekstra kapacitet betyder, at AAU fortsat kan levere 
høj kvalitet i undervisningen, selvom det foregår online 
- samtidig med at alle får en god brugeroplevelse.

Det var den hurtigste implementer-
ing og idriftsættelse af nyt virtuelt 
udstyr, jeg har været med til.

 Per Bach, Infrastrukturchef, AAU



Aalborg Universitet

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974, og har 
afdelinger i både Aalborg, Esbjerg og København. 

Universitetet består af fem fakulteter inden for 
Engineering & Science, Humaniora, IT & Design, 
Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. 

AAU har 2.350 forskere ansat og ca. 23.400 stud-
erende, hvoraf 40% går på en STEM-uddannelse. 
I 2018 blev AAU kåret som den 4. højest ranger-
ende ingeniøruddannelse i verden og det bedste 
ingeniøruniversitet i EU.

Universitetet har et bredt samarbejde med  en lang 
række private virksomheder, som aftager 61% af 
AAUs studerende.

AAU er et af de førende universiteter i forhold til at 
efterleve FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

AAU arbejder ud fra strategien ”Viden for verden” 
for, aktivt og ansvarligt, at bidrage til bæredygtig 
udvikling gennem uddannelse, forskning, samar-
bejde, ligestilling og socialt ansvar, samt ved at 
reducere miljøpåvirkningerne fra AAUs drift.

Giver brugerne hurtig og differentieret 
remote adgang til alle uddannelses-
institutionens systemer.

Giver fuld gennemsigtighed og overblik 
over alle de brugere og enheder, der er 
koblet på systmerne.

Giver uddannelsesinstitutionens 
medarbejdere og studerende en 
enkel og problemfri brugeroplevelse.

Giver Best in Class beskyttelse af 
uddannelsesinstitutionens it-systemer 
mod cybertrusler og malwareangreb. 

Cisco AnyConnect
Cisco AnyConnect Secure Mobility-Client er meget mere end en traditionel 
VPN-konfiguration. 

Løsningen giver alle medarbejdere og studerende mulighed for at arbejde 
og modtage undervisning, uanset hvor de opholder sig, hvornår de logger 
på uddannelsesinstitutionens systemer, og upåagtet af om de benytter 
stationære computere, bærbare pc’er eller personlige mobile enheder. 

AnyConnect gør det nemt og simpelt for brugerne, at få adgang fra deres 
egne computere og alle mobilenheder. Derudover giver det den sikkerhed, 
der er nødvendig for at beskytte uddannelsesinstitutions kritiske infrastruk-
tur og datasystemer døgnet rundt, året rundt.


