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Utvärdering av Configuration Management System för 

Moderna Museets IT-miljö 

 

Sammanfattning 

Denna rapport handlar om att utvärdera flera Configuration Management system (CMS) 
med utgångspunkt från Moderna Museets behov inom programdistribution, inventering 
av hård- och mjukvara och övervakning av IT-infrastrukturen.  
 
Behoven har tagits fram genom samtal med Museets IT-ansvarige kring dagens och 
framtidens tilltänkta IT-infrastruktur. 
 
Förutom att presentera en översikt av de olika systemen inom detta område, 
presenteras en analys om hur de olika systemens funktioner stämmer överens med 
Moderna Museets behov.  

 
Slutligen presenteras fem system som anses lämpliga att gå vidare med. 

 

 

Abstract 

This report is about evaluating multiple Configuration Management System (CMS) 
based on Moderna Museet's requirements in software distribution, warehousing and 
monitoring of the IT infrastructure. 
 
The requirements have been identified through discussions with the museum's IT 
manager about the current and future proposed IT Infrastructure. 
 
In addition to presenting an overview of the various systems in this area together with 
their functionality and strength and weaknesses, an analysis of how well these systems 
match Moderna Museet’s requirement is presented. 
 
Finally, five systems that are considered suitable to proceed with are presented. 
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Configuration Management System (CMS)  

 
Configuration management är en aktivitet som syftar till att anpassa tekniska system till 
en verksamhet. De kom till ursprungligen för försvarssystem och samhällelig 
infrastruktur som transport-, energi-, och vattenförsörjning. Numera används termen 
mest för anpassning av IT-system till en verksamhet. Sådan anpassning måste 
dokumenteras så att nya behov kan identifieras och behov som inte längre är aktuella 
kan utnyttjas för att t.ex. utrangera utrustning och säga upp licensavtal. Detta är några 
av de funktioner som identifierats för ett Configuration Management System, CMS. 
Konfigureringen definierar även vilka användare, datafiler, program, datorer och annan 
utrustning som systemet har och användarnas rättigheter att uppdatera och läsa data.  
 
Techtarget.com definierar begreppet som: 
” Configuration management (CM) is the detailed recording and updating of information that describes an 
enterprise's hardware and software. Such information typically includes the versions and updates that have 
been applied to installed software packages and the locations and network addresses of hardware devices. 
When a system needs a hardware or software upgrade, a computer technician can access the configuration 
management program and database to see what is currently installed.”  
 
Ett CMS är ett system som ska underlätta Configuration Management arbetet. 

 
Många funktioner som hör till konfigurering finns i operativsystem som Windows men de 
har ofta inte varit särskilt ändamålsenliga eller så har de införts efter att funktionen redan 
införts i CMS fristående från OS-leverantören. T.ex. patchning och uppdatering av OS 
har funnits länge i Windows men före de senaste generationerna av Windows, har de 
inte varit särskilt enkelt att använda. Dessutom gör problemen med säkerhet inom 
företagens nätverk det nödvändigt att begränsa användarnas åtkomst till 
operativsystemets egna konfigurationsmöjligheter och flytta dessa till IT-avdelningar. 
 
De CMS som finns på marknaden har från början utvecklats för en specifik verksamhet 
och eftersom de varit mycket olika är det fortfarande stora skillnader i vilka funktioner 
som CMS innehåller och hur de realiserats. Det mest kompletta och funktionsrika 
konfigurationssystemet för Windowsbaserade nätverk är nog System Center-paketet. 
Även om det finns ett speciellt System Center Configuration Manager program i paketet, 
kan flera av de andra programmen också användas för konfigurering, styrning, 
dokumentering etc. Med utgångspunkt från SCCM bör följande funktioner finnas i ett 
CMS. 

 installation av ett operativsystem och/eller programvara på en ny maskin 

 trycka ut programvara, patchar, konfigurationer och uppdateringar av enskilda 
maskiner eller grupper av maskiner 

 återuppbygga ett system som har skadats 

 utföra och ge rapporter på skärm och skriftligt för följande: 
 Inventering av hård- och mjukvara      
 Datorinformation 
 Nätverksinformation 
 Licensfrågor 
 Status för programdistribution 
 Virus/Malware infektioner och status 
 Systemövervakning inklusive diskutrymme, maskinprestanda när det 

gäller minne, processorutnyttjande, etc. 
 Statistik på maskinprestanda och flaskhalsar  

 
För denna rapport har följande funktioner, av de som beskrivits ovan, bedömts vara 
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önskvärda i ett CM System. Orsaken till att alla funktioner inte finns med är att de 
används sällan i moderna Museets IT-miljö, t.ex. inköpta datorer kommer med 
förinstallerade OS, så behovet av OS installationer är litet: 

 Programdistribution och patchning av enstaka maskiner eller grupper av maskiner 

 Systeminventering av hård- och mjukvara 

 Datorinformation (information om enheten är en dator, här syftas på information som 
inte finns med i inventeringen, t.ex. vem som har varit inloggad sist, när datorn har 
fått patchar sist etc.) 

 Systemövervakning (inklusive diskutrymme, maskinprestanda när det gäller minne, 

processorutnyttjande, etc.) 

 Möjligheter till relevanta rapporter 

 
Den viktigaste funktionen här är distributionen av program, programuppdateringar och 
patchar.  Därefter kommer inventering, datorinformation och systemövervakning. 
Önskvärt är att ett och samma system klarar av alla funktioner men även system som 
klarar av delar kan vara intressanta, beroende på hur bra och/eller flexibla de är. Ett 
enklare system som endast klarar av delar men som inte är resurskrävande i drift och 
hantering kan mycket väl vara intressant. 
 

Historiskt perspektiv 

CMS har tidigare varit ett område för stora företag och organisationer. Datorer var 
relativt enkla och körde ett fåtal applikationer. I företagsvärlden brukar dessa 
applikationer vara begränsade till ordbehandlingsprogram och/eller kalkylprogram. Stora 
företag hade oftast ett stort antal datorer och/eller geografisk skilda kontor som 
resulterar i komplicerad infrastruktur och nätverk. Detta gjorde att system behövdes för 
att kunna hålla reda på enheterna, övervaka nätverket och hantera installation och 
automatisk uppdatering av programvara. 

 
I små eller mellanstora företag var antalet datorer begränsat och nätverken var relativt 
enkla. Installation och uppdatering av enheterna kunde ske manuellt utan större problem 
och nätverken var enkla att felsöka och övervaka. 

 
Bilden ser helt annorlunda ut sedan flera år. Även om de flesta medarbetare i 
kontorsmiljöer fortfarande använder ett ordbehandlings- eller kalkylprogram som sitt 
huvudsakliga arbetsredskap, så är själva datorsystemen betydligt mer komplicerade. 
Många små programkomponenter måste ständigt hållas uppdaterade för att ett 
datorsystem ska fungera och vara säkert.  Detta kan fortfarande ske manuellt i ett litet 
företag (upp till 20-30 datorer) men utöver det blir det manuella uppdateringar och 
installation av nya versioner alltför tidskrävande och hindrar IT-personalen från andra 
arbetsuppgifter.  
 
Ett annat behov är det preventiva underhållet. Övervakning av datorer och nätverk är en 
stor del av arbetet för att hindra att problem uppstår eller att hitta orsaker och komma på 
lösningar snabbt. Automatiska övervakningssystem med larm är nödvändiga när nätverk 
blir komplicerade och antal enheter ökar. 
 

Framtiden 

Vägen framåt är svår att sia. Men klart är att en återgång till tider då företagsdatorer 
underhålls av personalen (användarna) själva kommer inte att ske. Trenden verkar peka 
åt det rak motsatta hållet, dvs. mot ökad centralhantering av datorer och andra enheter i 
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IT-miljön. Det ökade nivån av systemkomplexitet plus att hoten mot företagens IT-miljöer 
blir större och mer avancerade nödvändiggör ökad management av IT-miljön i 
företagsvärlden. 
 
Det sker omfattande forskning inom området men forskning som fått uppmärksamhet i 
den akademiska världen rör i allmänhet tekniker och metoder för att hantera distribution 
av konfigurerad programvara. En hel del av forskningen kring detta kommer från en 
bransch som knappt fanns för tio år sedan, smarta mobila enheter. Företag som Google 
är i frontlinjen för forskningen kring principer och tekniker för distribution av programvara 
och programuppdateringar till ett stort antal kunder sprids över hela globen. Speciellt 
inom Androidutveckling används komplexa ”deployment pipelines” för att säkerställa 
kontinuerlig och automatisk distribution direkt till konsumenter med tusentals olika 
modellvarianter av Android-baserade mobiler och surfplattor[3].  Systematiska studier 
inom detta område bedrivs vid Software Engineering Institute vid Carnegie-Mellon 
University där metoder och riktlinjer har utvecklats[2]. 
 
Forskningen inom IBM kring datorsystemens ökade komplexitet resulterade i 
lanseringen av begreppet Autonomic Computing[4]. IBMs forskare menar att autonom 
computing är en förutsättning för framtida datorsystem där datorsystemen når en sådan 
nivå av komplexitet så att de blir svåra att konfigurera och hantera och där små, även 
osynliga datorsystem kommer att finnas omkring oss överallt, sammankopplade via 
globala nätverk. Ett autonomt datorsystem skulle kunna kontrollera och övervaka 
funktionen och tillstånden hos applikationer och systemprogramvara utan inmatning från 
användaren utefter en administratörs önskemål om tillförlitlighet, kapacitet, etc.[5]. Idén 
har blivit ett stort forskningsområde där många ledande företag bl.a. Microsoft, HP, 
tidigare Sun och förstås IBM satsar stort.   
 
Ett närliggande område till autonomic computing är automatisk konfigurering och 
övervakning av nätverk. Området har lockat till sig betydande forskning under de 
senaste åren. Tyvärr omges forskningsresultaten här av patentreferenser. 
 
I ljuset av de här forskningsrönen och framstegen, är det intressant att nämna ett relativt 
gammal koncept, tunna klienter. Dessa är i princip PC datorer som fungerar som 
terminaler och konfigureras och hanteras helt centralt. Fördelarna är uppenbara, datorer 
hålls hela tiden uppdaterade, medarbetarnas arbete hamnar på lagringsservrar som 
minimerar riskerna för förluster av värdefull data samtidigt som säkerhetsriskerna kan 
minimeras eftersom användarnas möjligheter att påverka datorerna minskar drastiskt. 

 
Konceptet är som sagt inte nytt och har lanserats ett antal gånger under åren med 
begränsad framgång (bl.a. av ingen mindre än Oracle och dess VD). Men med de 
senaste årens lansering av nya paradigmer inom programhantering och lagring, 
tillgängligheten av snabbare nätverk och den allmänna acceptansen av molntjänster 
men framför allt lanseringen av smarta telefoner och surfplattor kan denna gamla idé 
vara på väg mot en ny renässans och få en mycket bredare acceptans nästa gång den 
lanseras. Bara det faktum att Google har vågat satsa på en laptop med ChromeOS 
säger en hel del om utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Om Moderna museet 

 
Följande är citerat från Moderna Museets websida: 
”Moderna museet är ett museum för svensk, nordisk och internationell modern och 
samtida konst i Stockholm och i Malmö. I samlingarna finns nutida måleri, skulptur, 
fotografi och konstfilm från 1900 och framåt, och vad gäller fotografier även från omkring 
1840. 
 
Moderna museet öppnade 1958 på Skeppsholmen i Stockholm och har sedan 2009 en 
filial i Malmö. 
 
Moderna Museet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under 
Kulturdepartementet, och har enligt sin instruktion till uppgift att samla, bevara, visa och 
förmedla 1900- och 2000-talskonsten. Moderna museet ska främja internationella 
kontakter genom samarbete med institutioner utanför Sverige i form av turnerande 
utställningar, och ska även svara för det svenska deltagandet vid internationella 
konstbiennaler. Moderna Museet är ett centralmuseum. (Centralmuseum är ett begrepp 
som används i Sverige för fjorton museiorganisationer, varav tio är statliga myndigheter 
och fyra är stiftelser med statliga bidrag, "Centralmuseer" har ett särskilt nationellt 
ansvar inom respektive område samt att tillsammans påta sig vissa för landet 
gemensamma museiangelägenheter). 
 
Moderna museet arrangerar i både Stockholm och Malmö flera större utställningar varje 
år, en mängd medelstora och mindre utställningar. Museet i Stockholm hade år 2012 
omkring 500 000 besökare och museet i Malmö över 100 000.” 

 
Moderna museet har i dagsläget ca 140 heltidsanställda i Stockholm och Malmö. 
Förutom dessa arbeta ett antal projekt- och tidsanställda på Museet. Antalet är något 
varierande men det kan röra sig om ca 20-40 individer. En nära förestående 
sammanslagning med Arkitektur och Design centrum kan komma att höja dessa siffror 

 

IT-funktionen 

Museets IT-verksamhet drivs i egen regi av IT-gruppen som för närvarande består av 
två personer: 

 

 IT-ansvarig: IT-strategi, backup, nätverks- och systemadministratör samt 

användarsupport 

 

 IT-tekniker: DBA, nätverks- och systemadministratör samt användarsupport 

 

Extern kompetens köps in vid behov och flera funktioner har köpts in I form av 
webbtjänster som drivs av respektive leverantör (t.ex. fakturahantering, lönesystem, 
diariesystem, etc.).  
 
IT-funktionen ingår i museets administrativa enhet som leds av museets administrativa 
chef.
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IT-infrastruktur 

Museets IT-infrastruktur är helt baserad på Microsoft Windows och delas upp i tre 
fysiskt separata nätverk: 

 Intern:  nätverket som innehåller de flesta av klienter, servrar och resurser 

 Resource: det publika nätverket där även museets publika wifi-nätverk finns 

 DMZ: här finns de servrar och enheter som är åtkomliga från Internet såsom FTP 
server, Sök i Samling (en sök motor för museets webbsida), etc. 

 
Den här rapporten koncenteras på Intern-nätverket.  De tre nätverken delas upp i 
brandväggen och är därefter fysiskt åtskilda med separata switchar. Museets servrar 
finns i en egen serverhall som är utrustat med kylning och UPS. En hel del nätverkets 
utrustning (brandvägg, switchar, etc.) finns i denna serverhall. 

 
 

Intern-nätverket 

Huvuddelen av museets IT enheter finns i detta nätverk. Här finns 
kontorspersonalens PC datorer och skrivare, frontpersonalens (biljettförsäljning, butik, 
etc.) datorer, servrar och diverse andra enheter. I regel ska endast enheter och 
datorer kopplas till detta nätverk som används av museets personal. 
 
Intern-nätverket spänner över 3 anläggningar: 

 Museets huvudbyggnad i Stockholm 

 Museets andra byggnad i Stockholm 

 Museets filialbyggnad i Malmö 
 
Anslutning mellan Stockholm och Malmö upprättas via en VPN tunnel. Det interna 
nätverket i Malmö betjänas av Active Directory-servern i Stockholm och använder 
samma DNS men en separat DHCP server. Även skrivarservern är skild för att 
begränsa trafiken via tunneln. 

 

Resource-nätverket 

Detta är museets publika nätverk. Datorer som används av personer som inte är 
anställda av museet ska kopplas till/använda detta nätverk. Här finns datorer som 
används i utställningar, datorer inom utbildningsverksamheten som används av 
elever men även museet wifi-nätverk som är öppet för allmänheten (finns både i 
Stockholm och i Malmö). Det finns även ett publikt nätverk i Malmö filialen men i 
motsats till Intern-nätverket är detta fristående och har egen AD och DHCP-server 
etc. 

 

DMZ-nätverket 

Ett nätverk för enheter som ska vara åtkomliga från Internet.  Det inkluderar museets 
FTP server, VPN server, SIS server, etc. Detta nätverk finns endast i Stockholm och 
är inte duplicerat i Malmö. 

 
Klientdatorerna är med få undantag Windowsbaserade PC-datorer. Datorerna är 
låsta och användarna tillåts inte av säkerhetsskäl installera programvara själva 
(programvara som installerar sig i användarens profil kan installeras ändå t.ex. 
Chrome). Single Sign On används genom hela nätverket.   
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Fig.1 visar en schematisk bild av hur museets IT-infrastruktur ser ut i dagens läge. 
Observera att alla servrar inte är med på den här bilden för att undvika en alltför 
plottrig och svåröverskådlig bild. Värt att notera är att museets Wifi-nätverk är publikt 
och köpt som en tjänst och administreras inte av IT gruppen 

 
 

 

 
Fig.1 – Schematisk bild av Moderna Museets IT-infrastruktur
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Moderna Museets behov 

Moderna Museet har i dagens läge ca 150-170 enheter i sin IT-miljö just nu vilket 
innebär att den kan klassificeras som ett medelstort företag (i den nedre delen av 
skalan). I samtal med IT-ansvarige framkom att IT-miljön har behov av flera CMS 
funktioner men allra störst är behoven inom programdistribution. Avancerad 
systeminventering (inkl. licenshantering etc.) bedöms som önskvärd. 
Systemövervakning är också önskvärd men rankas något lägre än Systeminventering. 
Därmed kommer programdistribution och systeminventering att vara tyngdpunkten i 
utvärdering av systemen. Andra krav på systemen är: 

 Agent-baserad (en agent är en litet program som installeras på en klientdator 
och kan kommunicera med CM programmet och utföra dess kommando 
och/eller information om klientdatorns tillstånd till servern) 

 Agentlös möjlighet en plus (via WMI or SNMP, för enheter där agenter inte kan 
installeras, t.ex. i skrivare och switchar) 

 Möjlighet till integration med AD 

 Hantera MS installationspaket och kommandoväxlar 

 Skriptmöjligheter är ett plus 

 Jobbschema 

 Möjligheter till WSUS-integration räknas som plus 

 Ompaketeringsverktyg för omarbetning av installationspaket (det finns fristående 
sådana, så detta är mer av en pluspunkt än nödvändighet) 

 Rapporter (även felrapporter) 

 
I dagens läge används Spiceworks inom museet för systeminventering och 
ärendehantering. Detta är ett gratis system som är förvånansvärt kompetent, med 
hänsyn till att det är gratis men tyvärr saknas en hel del funktioner. Spiceworks är ett 
webbaserat agentlöst system. 

 

Programdistribution - olika metoder 

CMS är inte det enda sättet för att distribuera/installera program i ett nätverk. Följande 
lista tar upp de metoder som författaren känner till och som kan användas för 
distribution av allmänna programvaror. Mjukvaruutvecklare kan ibland ha speciella 
metoder för distribution av sin mjukvara (se t.ex. de alltmer komplicerade metoderna för 
distribution av dataspel som Steam). 

 Manuellt: detta är det enklaste sättet och fullt tillräckligt i miljöer med ett fåtal datorer 
där nätverket är i princip ett Workgroup eller liknande. Det går även att använda 
script för att uppnå viss grad av automatisering (även i AD-baserade nätverk). Om 
IT-miljön inte är låst och det har valts att låta användarna själva administrera sina 
datorer kan det fungera även för ett större antal datorer. Då räcker det att ge 
användarna tillgång till ett centralt lagringsutrymme med senaste 
versioner/uppdateringar av mjukvara. 

 Group Policy: är en funktion inom Microsoft Windows operativsystem. GPO styr IT-
miljön av användarkonton och datorkonton, ger centraliserad hantering och 
konfigurering av operativsystem, program och användarnas inställningar i en Active 
Directory-miljö. Ett bra exempel är lösenordsregler. GPO ger även vissa möjligheter 
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för programdistribution. Tyvärr är den inte enkel att använda. Detta har gett 
tredjepartstillverkare möjligheter. Det finns program för distributionssystem som 
baseras på denna funktionalitet, ett av de mest kända är SpecOps. 

 Image system: mjukvarudistributionen baseras på ett optimalt snapshot av system 
och manuell eller fjärrinstallation av denna image. Kända exempel är Ghost 
Enterprise inom den kommersiella sektorn och CloneZilla som är Open Source.  
Maskinstallationer är möjliga och systemen lämpar sig speciellt för 
utbildningsinstitutioner av olika slag. Det finns mer avancerade versioner som 
använder uppdaterade image och jämför den med installerade image och installerar 
endast den uppdaterade delen men dessa kan anses vara mer av CM-system än 
ren image installationslösning. 

 

 CM-System: tar bort tidskrävande manuella installationer och uppdateringar av 
klientdatorer och servrar. Programvaruinstallationer kan vara allt från hela 
operativsystem till system-patchar och uppdateringar. CM-system har oftast viss 
inventeringsfunktion för att kunna utföra uppdateringar och riktade installationer. 
Andra funktioner som finns ibland är licenshantering, backup och även övervakning. 

 
Det är främst den sista metoden i listan som är aktuell i denna rapport.  

 

Utvärderingsmetoden 

 
Den optimala utvärderingsmetoden vore att installera varje system i en testmiljö och 
jämföra olika funktioner. Erfarenheten av installation, konfiguration och testning av ett av 
de enklare systemen (OCS) visade att processen tar mellan 1-2 veckor och även då 
hinner man knappt skrapa på ytan. Parallell installation och testning av olika system är 
inte önskvärd (att ha agenter från flera CM system på en och samma klient är inte 
önskvärd). Tiden skulle inte räcka till att utvärdera mer än 3-5 system och med tanke på 
det stora antalet system som finns på marknaden känns detta som ett otillräckligt 
vägval. 

 
Till slut valdes att samla så många relevanta kandidater som kunde hittas och utifrån 
kraven välja ut ett antal system som kan långtidstestas i ett Fas2-projekt. 
För varje system undersöktes systemets egenskaper utifrån leverantörens påstående 
samt objektiva erfarenheter från användare på nätet för att få en relativ rättvis bild och 
grund för jämförelsen. En speciell vikt har lagts på systemets användargränssnitt p.g.a. 
IT-gruppens små resurser. Ett system som är krångligt att jobba med och där det skulle 
behövas en anställd vars huvudarbetsuppgift är att hantera CM systemet passar inte för 
Moderna Museet i dagens läge. 

 
En intressant punkt hos många av systemen var att nya användare var i allmänhet 
positiva medan åsikterna hos långtidsanvändare var mycket mer blandad. Detta 
förstärker uppfattningen att korttidstester inte ger det kompletta bilden när det gäller 
dessa system, kanske p.g.a. den inbyggda komplexiteten och att svagheterna i ett 
system framträder först när användarna har lärt sig systemen och försöker använda de 
mer avancerade funktionerna. 
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Produkterna 

 
Marknaden för den här typen av verktyg är svårt att överblicka p.g.a. det stora antalet 
produkter, både Open Source/Freeware och kommersiella. Givetvis har undersökningen 
omfattat både Open source och kommersiella produkter.  
 
Open source produkter har inte tagits med bara p.g.a. den ekonomiska aspekten utan 
snarare för att de har visat sig kunna konkurrera fullt ut med kommersiella produkter. 
Nackdelarna med Open source har även beaktats. Ett av de viktigaste är att det inte är 
lika enkelt att hitta kompetens för dessa lösningar som för populära kommersiella 
produkter. Detta är en viktig faktor om och när en extern kompetens behöver anlitas. 
 
Medan kommersiella produkter erbjuder en lång funktionslista som ofta sträcker sig 
långt utöver en organisations behov (många gånger för att berättiga prislappen), kan 
Open source produkterna vara mycket enklare men fullt tillräckliga. Open source 
produkter kräver oftast en Linux/Unix server men detta bedömdes inte vara en nackdel 
eller hinder.  
 
En stor fördel med Open source lösningar är ju att det är enkelt att implementera och 
testa systemet eftersom produkten är tillgänglig (ibland i en enklare version) och kan 
testas så länge som det behövs medan kommersiella produkter har begränsade 
testtider, ibland så korta som ett par veckor. Dessutom är det oftast svårare att få tag i 
testversioner av kommersiella program, t.ex. en förfrågan till Dell-KACE angående deras 
prissättning och möjligheten till att ladda ner en testversion är fortfarande obesvarad. 
Observera att många Open source lösningar inte är fullt ut gratis om de ska användas i 
en produktionsmiljö då support och extra funktioner (som oftast är mycket önskvärda) 
kostar men basic-versioner är gratis att implementera och testa. 

 
Produkterna nedan är bara ett urval och jag kan inte påstå att listan är komplett. Det kan 
mycket väl finnas kompetenta produkter som saknas här. Listan var en bra bit längre i 
början av arbetet men flera produkter togs bort eftersom de bedömdes vara helt 
olämpliga för organisationer (eller företag) med Moderna Museet’s villkor. Jag har 
behållit en representant för den kategorin för att kunna diskutera den aktuella typen av 
produkter och orsaken till varför de har fallit bort. 
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Open source lösningar  

 

OCS inventory 
Agentbaserat CM system som är open source, kan hantera multipla operativsystem 
(Windows, Unix, MacOSX, Android) vilket är en pluspoäng. OCS har en webb-baserad 
administrationssida och klarar av programdistribution och systeminventering. Systemet 
verkar mycket kompetent och högst intressant vid genomgång av funktionslistan, tyvärr 
visade det sig att systemet även dras med en hel del problem.  
 
Interface är inte intuitivt och kräver en hel del vana, se fig. nedan. Informationen 
presenteras i en form som är svårbegriplig. Agentinstallationen är ibland problematisk. 
Dessa verkar sluta fungera ibland och endast en ominstallation kan få den att starta 
igen. Systemet kan ge felaktig feedback vid programinstallation och andra operationer 
om agenten har kraschat. Problemen kan bero på att övergången till Windows inte har 
varit helt lyckat (systemet har ursprungligen utvecklats för Linux-miljöer). Det bör sägas 
att systemet får mycket positiv feedback bland Linux användare. 
 

 
 

 
Fig.2 – Användargränssnitt för OCS inventory 

 
 

 

Chef:  
En Open source produkt som är kostnadsfri i Essentials-versionen, medan Standard och 
Premium paketen kostar. Systemet ser mycket kompetent ut, klarar av flera plattformar 
och ett speciellt plus (som är anledningen varför den togs med här) är att den påstås ha 
stöd för flertalet moln-plattformar, bl.a. Azur, Amazon, Google med fler.  Produkten är 
mycket kraftfull (den påstås kunna hantera 10000 noder utan problem) men fungerar 
uteslutande via skript. 
 
Chef är agentbaserad och använder sig av ett ovanligt paradigm för denna 
programkategori, då mycket av konfigurering sker via kod och script, s.k. kokböcker. 
Detta verkar vara ett system för programmerare vilket gör det mycket svårt att förutsäga 
hur bra det passar till Moderna Museet’s behov.  
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Systemet verkar vara mycket kompetent med stora konfigureringsmöjligheter men 
mycket annorlunda från andra system som författaren tidigare har arbetat med och utan 
att installera och testa systemet är det omöjligt att säga något om Chef trots de positiva 
åsikterna på olika nätsidor. Även gränssnittet för Chefs konsol (se nedan) ger ingen 
ledtråd om hur systemet egentligen fungerar.  Lyckligtvis verkar alla delar av Chefs 
premium version (betal-versionen) finnas med i fri-versionen men fungerar för fåtal 
noder (max 25) så det går att testa systemets Premuim-version fullt ut och inte bara den 
funktionellt begränsade gratisversionen som är bruklig annars. 
 

 
Fig.3 – Användargränssnitt för Chefs konsol 

 
Däremot verkar det vara klart att Chef inte stödjer AD integration, WSUS eller andra 
delar specifika till Microsoft baserade IT-miljö. 

Chef är ett intressant system, framför allt för att det är annorlunda och lovar stora 
möjligheter till automatisering men kräver en hel del kunskap för installation och drift 
vilket kan medför kostnader.  Det finns andra system som använder samma koncept 
som Puppet och har samma problem som Chef. 

PDQ Deploy/Inventory 
PDQ Deploy är ett Open Source system för installation av programpaket och patchar. 
Systemet är agentlöst och anses vara ett enkelt system som gör det som det ska och 
inget mer. Just detta gör att systemet inte har några extra funktioner såsom 
systeminventering. Behövs den funktionen så behöver installeras programmets radarpar 
från samma företag, PDQ Inventory. Även om programmen är open source, är det 
egentligen Pro/Enterprise versionen som är mest intressant. Detta måste naturligvis 
betalas för men tjänsten som ingår gör att extrakostnaden känns berättigad. 

 
Enterprise versionen ger tillgång till en mjukvarubank där företaget tillhandahåller 
färdiga installationspaket av de flesta uppdaterade freeware-programvarorna på 
marknaden så som Java, Flash, Acrobat Reader etc. Ett problem verkar vara att 
företaget inte hinner uppdatera installationspaketen i den takt de kommer, detta gäller 
speciellt Java.  
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Trots detta är PDQ Deploy ett enkelt system som verkar fungera tillfredställande om inte 
alla funktioner behövs som finns i de större programpaketen. Gränssnittet verkar vara 
enkelt men funktionellt. 

 

 

 
Fig.4 – Användargränssnitt i PDQ Deploy 

 

 

 
Fig.5 – Användargränssnitt i PDQ Inventory 
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Kommersiella lösningar 

 
Dell KACE 
De flesta CM-system är mjukvarubaserade lösningar. Men KACE skiljer sig från 
mängden här. Den är en appliance, det vill säga en färdig box-lösning där man har en 
färdig konfigurerad maskin som man kopplar till sitt nätverk och den upptäcker alla IT-
enheter som finns på nätverket. Denna funktion står förstås i starkt kontrast till 
komplexiteten i att sätta upp de flesta alternativa produkter och är kanske det viktigaste 
försäljningsargument för KACE.  

 
KACE levereras antingen som en hårdvaruserver eller som en V-Appliance, dvs. en 
färdig virtuell server som kan monteras i en VM Ware eller Hyper-V virtuell miljö. 
Systemet är agentbaserat.  
Kostnaden för ett KACE system är relativ hög för mindre företag. En KACE K1000 
server kostar cirka 100 000 sek, men KACE menar att den är mycket billigare än sina 
konkurrenter och har även en kalkylator på sin site för att räkna ut och bevisa detta. 
Tyvärr presenterar endast jämförande siffror i procenttal och det är det svårt att bedöma 
om påståendet verkligen stämmer. 

 
KACE har valt att gå sin egen väg när det gäller gränssnitt (se nedan), den är onekligen 
snygg men utan ett längre test period är det svårt att säga om den är lyckad eller inte. 

 

 

 
Fig.6 – Användargränssnitt i Dell KACE-Dashboard 
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Fig.7 – Användargränssnitt i Dell KACE-Inventory fönster 

 

 
Absolute Manage  
En intressant lösning pga. några extra funktioner. Förutom Windows och Mac OSX kan 
systemet hantera Android och iOS. Detta kan vara användbart om museet rör sig mot 
en ökad användning av mobila enheter (surfplattor och tabletter). En annan mycket 
intressant funktion är en installationsompaketterare (Installtion repackager). Förutom 
punkterna ovan finns de vanliga funktionerna som ingår i de flesta kompetenta CM-
program. Systemet innehåller programinventering, programdistribution, licenshantering, 
patchning etc. 

 
Absolut Manage integrerar med Active Directory och även SCCM. Systemet är 
agentbaserat. Dessvärre är användaråsikterna mycket blandade. Systemets 
användargränssnitt är modernt och känns igen av alla som har använt Windows 
program. Se nedan:  

 

 
Fig.8 – Användargränssnitt i Absolute Manage-Inventory fönster 
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Fig.9 – Användargränssnitt i Absolute Manage-program distribution 

 

 

 
Fig.10 – Användargränssnitt i Absolute Manage-Patchning 

 
  
System Center Configuration Manager:  
Microsofts flaggskepp inom programdistribution och CM är SCCM. Produkten är en del 
av System Center 2012 (senaste produktionsversion när detta skrivs), en större 
programsvit för administration, övervakning och konfigurering av IT-miljöer. Delarna i 
programsviten har antingen utvecklats av Microsoft själva eller har köpts upp från 
externa företag och anpassats till de övriga komponenterna. Microsofts idé är att 
System center 2012 ska vara en komplett lösning för att hantera alla delar i ett företags 
IT-miljö. 

 
Microsoft är naturligtvis väl medvetna om att de flesta företag inte kommer att behöva 
den kompletta lösningen så egentligen handlar det om åtta fristående produkter som 
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kan implementeras var för sig men eftersom delarna integrerar väl (åtminstone i teorin) 
tillsammans finns det goda möjligheter att lägga till andra delar och expandera 
systemets funktioner om behovet uppstår.   

 
Följande åtta produkter ingår i System Center 2012 : 

 System Center Orchestrator 2012: Skapar automatiserade arbetsflöden i en 
organisation. Produkten är tänkt att integrera de övriga delarna i System Center 
2012 och skapa ett automatiskt arbetsflöde mellan dessa. 

 System Center App Controller 2012: En självbetjäningsportal som kan hantera 
skapande av nya VM i Azure (även i den egna serverparken) och installation av 
färdigdefinierade tillämpningar på dessa VM. 

 System Center Service Manager 2012: Är huvudsakligen ett avancerat 
ärendehanteringssystem men erbjuder även andra funktioner som 
tjänstekataloger, förfrågningar efter automatiska mjukvaruinstallationer, etc. 

 System Center Data Protection Manager 2012: Används för att ta 
säkerhetskopior på fysiska och virtuella servrar. Den kan ta säkerhetskopior på 
filnivå eller skapa Image av Virtuella Servrars diskfiler. 

 System Center Endpoint Protection 2012: Är en Microsoftprodukt för skydd mot 
skadlig kod. Produkten kräver att SCCM är installerad vilket begränsar dess 
användning något.  

 System Center Virtual Machine Manager 2012: Hanterar virtuella servrar. 
Produkten kan skapa, konfigurarera och övervaka virtuella servrar. Den är inte 
begränsad till Microsofts HyperV-värdservrar utan klarar även av andra typer 
såsom VMware och Citrix.  

 System Center Operations Manager 2012: Används för att övervaka fysiska och 
virtuella servrar. Övervakningen kan vara mycket detaljerad och är inte 
begränsad till diskutrymme och dylikt.  

 System Center Configuration Manager 2012: Är naturligtvis den mest intressanta 
produkten i denna programsvit från Moderna Museet’s perspektiv. SCCM kan 
inventera enheterna i ett företags IT-miljö och distribuera mjukvara till dessa 
(även mobila). SCCM kan också skjuta ut färdiga programpaket och 
applikationer, även hela OS till enheter. Den kan även sköta patchhanteringen 
genom integration med WSUS. Det finns även en enklare version som inte ingår 
i System Center sviten kallad System Center Essentials 2010 (detta kommer inte 
att uppdateras). SCCM är agentbaserad. 

 
SCCM har således mycket att erbjuda om en organisations IT-miljö är Windowsbaserad. 
SCCM är en relativt gammal produkt, faktisk äldsta produkten i System Center 2012 och 
började som Systems Management Server som släpptes så tidigt som 1994. Under åren 
har den hunnit bli mycket förändrad och anses vara en mogen och kompetent produkt i 
de senare versionerna. En styrka i SCCM är dess inventeringsfunktion som är mycket 
avancerad och samlar all tänkbar information om både hårdvara och mjukvara i en 
databas. Informationen kan sedan användas för underlag för att skapa rapporter. Dess 
integration med WSUS är också en viktig pluspoäng. 

 
SCCM har ett bra och intuitivt gränssnitt (se nedan). Gränssnittet följer Microsofts 
riktlinjer och känns relativt bekant för var och en som har använt Outlook, åtminstone till 
en början. Men tyvärr skiljer sig viss terminologi från det som är bruklig inom IT och 
skapar en del förvirring i början(t.ex. agenter kallas för klienter i SCCM terminologi).  
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Fig.11 – Användargränssnitt för hantering av applikationer 

 
 

 
Fig.12 – Användargränssnitt för hantering av enheter 
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Fig.13 – Användargränssnitt för hantering av program uppdateringar 

 

 

 
Fig.14 – Användargränssnitt för hantering av program installationer 

 

 
Tyvärr är SCCM något för komplicerad att hantera för små organisationer med 
begränsade IT-resurser. Installationen kräver att flera andra servrar finns inom 
servermiljön, främst SQL server. Även hanteringen av SCCM själv är inte enkel och den 
kräver expertkompetens om mer avancerade funktioner ska användas. Detta är klart en 
nackdel som måste beaktas. 
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LanDesk Management Suite:   
Detta är LanDesks produkt inom systemkonfiguration. LanDesk har haft CM produkter i 
sin produktportfölj sedan 1993, då under namnet Desktop Management. Man har hunnit 
förfina sin produkt en hel de under åren och är nu uppe i version 9.5.  
 
Det finns förvånansvärt lite information om systemet från oberoende källor, särskilt om 
den senaste versionen (det finns en hel del om tidigare versioner). Detta gäller även 
LanDesks egen site men den samlade bedömningen är att det är ett kompetent system 
och inkluderar alla delar som ska ingå i ett sådant system såsom hårdvara- och 
mjukvaruinventering, mjukvaruuppdateringar, mjukvarainstallationer, rapporter, etc. 
 
LanDesk Management Suite riktar sig framför allt till små och medelstora företag. Den 
inkluderar ett inventeringssystem som kräver ett separat databassystem om antal noder 
överstiger 100. Systemet accepterar både Microsofts SQL Server och Oracle. En bra 
egenskap är att den kan hantera Apples enheter inklusive iOS enheter. Företaget 
erbjuder ett trial system men prissättningen är inte offentlig. 

 
Konsolens gränssnitt följer Microsofts riktlinjer och har återigen ett Outlook liknande 
utseende. 

 

 
Fig.15 – Användargränssnitt i Landesk Management Suite 9 

 

 
ZenWorks Configuration Management 
ZenWorks utvecklas av Novell och i likhet med Microsofts System Center är en svit av 
flera program där Configuration Management är en av dem. Programsviten började 
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utvecklas i mitten av 90-talet och har förfinats mycket under åren.  

 
Programmet är agentbaserat och stödjer Windows och Linux miljöer (endast SUSE och 
RedHat), kan integrera med Active Directory och LDAP, har funktioner för inventering av 
hårdvara och mjukvara (ZenWorks använder sin egen SQL server) och andra funktioner 
som man förväntar sig av ett CM system som programdistribution, rapportering och 
dylikt. ZenWorks CM integrerar inte med WSUS men har sitt eget patchsystem som kan 
laddas ner och distribuera patchar för Windows- och Linuxsystemen (återigen endast 
SUSE och RedHat). 

 
Andra delar av ZenWorks paketet kan hantera ärendehantering, nätverksövervakning 
etc. Systemet verkar vara kompetent och lättanvänt.  Novells prissättning är inte offentlig 
men det finns uppgifter om kostnader på ca 500 kr per nod. ZenWorks gränssnitt är 
Novells egen design men verkar upplevas som lättanvänt och intuitivt. 

 

 
Fig.16 – Användargränssnitt för Novell ZenWorks-enhetsinventering 

 

 
Fig.17– Användargränssnitt för Novell ZenWorks-Systemkonfiguration 
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InTune 
Windows InTune är en molnbaserad CM lösning från Microsoft. Lösningen riktas till små 
och medelstora företag och erbjuder sedvanliga CM funktioner administrerade från 
molnet via en webbportal. Systemet är väldigt nytt och de publicerade åsikterna går vitt 
isär.  

 
InTunes gränssnitt är väldigt enkelt men har utsatts för en hel del kritik just på grund av 
sin enkelhet där man menar att gränssnittet inte är intuitivt och försvårar arbete med 
systemet. 

 

 
Fig.18 – Användargränssnitt i InTune-Hårdvaruinventering 
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Fig.19 – Användargränssnitt i InTune- Huvudvyn 

 

 

 

 

 
Fig.20 – Användargränssnitt i InTune-patchning 
 

 

 
Tivoli  
Tivoli eller rättare sagt Tivoli Management Framework (TMF) är ett CORBA-baserat 
system- och nätverkshantering. Ett ramverk från IBM som gör att administratörer kan 
hantera ett stort antal enheter på avlägsna platser. Ett flertal IBM-program system inom 
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systemhantering och övervakning använder Tivoli-ramverket såsom Configuration 
Manager, Netview, Enterprise Console etc. 
 
Tivoliprogrampaketen riktas mot stora företag och är inte lämpliga för Moderna Museet.  

 
Det bör nämnas att flera andra välkända CM-system inte har tagits med av samma 
anledning. Dessa inkluderar OpenView, Altiris och Kaseya. Dessa system riktas till stora 
företag med stora, komplexa, geografiskt åtskilda nätverk och är helt enkelt för stora och 
resurskrävande för Moderna Museet. 
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Slutrekommendation 

Slutrekommendationen är att testa ett antal av dessa produkter under tider av upp till en 
månad när möjligheten finns. Det finns två huvudkriterier för urvalet, det främsta är 
förstås att systemen uppfyller de nödvändiga kraven men minst lika viktigt är att 
systemen ska vara så enkla som möjligt och ska kunna hanteras av Moderna Museet 
IT-grupp med minimum behov av extern expertis. 
 
Produkter som anses kunna motsvara Moderna Museets krav i sammanhanget är: 
 

Inom Open source:  

 PQD Deploy/Inventory, p.g.a. sin enkelhet och den utomordentliga tjänsten av 
färdiga installationspaket, ovärderlig för en mindre IT-grupp. Observera att här 
saknas funktionen för övervakning av nätverk men detta kan kanske hanteras av ett 
annat system t.ex. Zenoss eller Nagios (båda open source) 

 
 

Inom kommersiella produkter:  

 Dell KACE p.g.a. enkelheten vid installation och konfigurering av själva systemet. 
KACE verkar uppfylla Moderna Museet’s krav fullständigt och dessutom har en del 
intressanta särdrag som den är ensam om t.ex. ompaketeringsverktygen som kan 
visa sig spara både tid och pengar 

 AbsoluteManage p.g.a. dess hantering av MacOS, Android och iOS och 
installationsompaketterare (Installtion repackager).  Systemet har fått blandad kritik 
så det bör testas under en längre period. 

 Novells ZenWorks p.g.a. dess enkelhet i både installation och drift, något som 
påpekas på flera nätsidor samtidigt som den verkar motsvara Moderna Museet’s 
krav. Pakethanteringen kan vara ett bekymmer och bör utredas i tester. 

 System center Configuration Manager: Även om systemet är komplicerat kan det 
vara värt i slutändan, mycket p.g.a. den omfattande integrationen med övriga 
Microsoftsystem som ju är stommen i Moderna Museet’s nätverk. Risk finns att en 
hel del extern expertis behöver användas för installation, konfigurering och drift. 
Därför bör de första två alternativen utforskas först. 

 
Observera att även om Microsoft InTune verkar relativt omoget i skrivande stund bör det 
hållas under uppsikt eftersom den innehåller ett flertal av funktioner är högst intressanta 
för framtiden.  
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Om källmaterial 

 
Fakta materialet om systemens egenskaper och funktioner har hämtats från tillverkarens 
webbsidor. Användarerfarenheter har hämtats från olika forum, produktrecensioner och 
tester. 

 
Bilder har hämtats från tillverkarnas websidor, demosidor och liknande och används här 
under ”Fair Use”-principen där denna rapport faller väl inom ramarna för fyra faktors 
testet. 
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