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i2 – Hvem er vi?
I i2 er vi en snes medarbejdere med stor og varieret uddannelse og erfaring indenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linux/UNIX-servere (Oracle, RedHat, Ubuntu, Debian, CentOS, xBSD m.fl.)
Windows Server (herunder migrering af Active Directory fra Server 2003 og frem)
Microsoft Exchange (herunder migrering fra Exchange 2003 og frem)
qmail, postfix og et utal af forskellige mailklienter
Databaser (Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server m.fl.)
Microsoft Remote Desktop Services (tidl. “Terminal Services”)
Netværksløsninger (inkl. design, etablering, sikring og efterfølgende drift af kablet og
trådløst netværksudstyr inkl. IPv6, VLAN, firewall og VPN)
Netværksprotokoller (SIP, HTTP, SMTP m.fl.)
Open Source Software (herunder Apache, Plesk, Drupal, typo3, DokuWiki m.fl.)
Programmering (alle gængse sprog)
Projektledelse

i2 blev etableret på DTU i 2013 som det nye navn for de ydelser og den gruppe medarbejdere, der indtil da havde hjemme i UNI-C, som har stået for DIX (Danish Internet
Exchange) og en række andre driftsopgaver.
Organisatorisk hører gruppen sammen med de medarbejdere på DTU, der leverer drift og
udvikling i DeiC net og tjenester, altså Forskningsnettet, WAYF, DKCERT, eduroam, videokonferencer mv.
Ydelser
i2 leverer sjældent hyldevarer, men fungerer oftere som rådgivere og tilpasser leverancerne til kundens ønsker og behov. Så i2 er mere at sammenligne med en skrædder end
en konfektionsfabrik.
i2 hjælper jer gerne med analyse og kravspecifikationer i den fase, hvor I endnu ikke har
fastlagt jeres ønsker til nye løsninger.
i2 tilbyder hjælp til it-sikkerhedsopgaver indenfor analyser, design, reviews og leverandørmøder samt andre opgaver, hvor I har brug for ekstern it-sikkerhedsekspertise.
i2 kan stå for migrering af jeres infrastruktur til nye platforme og/eller konsolidering i et
virtuelt setup.
Vi råder over flere forskellige virtuelle systemteknologier, og udfører facility management
fra niveauet hvor vi står for al drift af servere og applikationer og til ren hosting af jeres
servere.
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Driftmiljø
Vi råder over datacenterfaciliteter med UPS, nødstrømsgenerator og redundant netværk
med direkte opkobling til DIX.
Maskinstuerne er udstyret med INERGEN® brandsikring, videoovervågning og adgangskontrol, så I kan få kontrolleret adgang til jeres egne servere 24/7.
Vi har egenudviklet og specialiseret overvågning, så vi kan overvåge ”alt” og udsende
alarmer via mail og SMS til jer, lige som I måtte ønske det.
Vi har effektive backup løsninger herunder Tivoli Storage Manager.
Kontakt i2
i2 har stor erfaring i etablering og drift af store og komplekse IT-systemer. i2 er placeret
på DTU og deler lokaler og medarbejdere med DeIC, der står for drift og leverance af
infrastruktur til blandt andet alle universiteter i Danmark.
Kontakt i2 på telefon: 35888200 eller mail: salg@i2.dk og få en snak om driften af en
større eller mindre del af jeres IT-infrastruktur.
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