




Et opkald fra en kunde….

”Hej Teamworks.

Vi har en opgave til Jer.

IT har tid nu, så øhh… ,vi vil gerne lige have vores data, fra X-drevet, 

lagt ind i det der…. PDM.

Kan I gøre det……… i løbet af næste uge?”



Et opkald fra en kunde….

”Hvorfor vil I have data ind i PDM?”

”Fordi vi ønsker at få styr på:

• Revisionsstyring

• Hvor indgår dén hér part?

• Vi vil kunne samarbejde bedre og….

• ”Gøre det ensartet…”

• og…. det skal være enkelt

Så er svaret: ”det bliver formentligt nok lidt senere end det”.



Migrering = Håndtering af eksisterende data fra ét system til et andet

• Forskellige typer af data

• Forskellige placeringer af data

• En kompleks opgave



Migrering = Håndtering af eksisterende data fra ét system til et andet

• En unik sammenhæng

• Flytning af filer kræver disciplin og værktøj



Migrering = Håndtering af eksisterende data fra ét system til et andet

• Et system i drift

• Håndtere “live” data

• Ændringer undervejs



Migrering - omfang

Kendte faktorer
• System informationer
• Filformater
• Størrelse på eksisterende vault
• Antal dokumenter og revisioner

Ukendte faktorer
• Brudte referancer
• Halvfærdige og/eller manglende data
• Korrupte filer
• Ikke supporterede filformater
• Dubletter
• Overraskende data værdi (nå, er vægten i timer?)
• Filer i udgåede stadier
• Arkiverede dokumenter
• Osv……



Migrering – hvad skal vi have med? Ét forslag….

• “History is best forgotten”

• Alt nyt lægges i vaulten

• Historiske data vedligeholdes
dèr hvor de er.

• Kræver at flere systemer holdes ved lige…. 
i en periode



Migrering – hvad skal vi have med? Ét andet forslag….

• Et nyt system uden data –

er som et skib uden last

• Hvad har vi brug for nu og hér?

• Hvad kan vi potentielt få brug for?

• Hvad kan vi lægge i back-up

(for vi får aldrig brug for det)?



Migrering – hvad skal vi have med? Ét 3.die forslag….

• Alle data skal med – ellers kan vi:

• Ikke søge

• Ikke opfinde noget nyt, for vi har ikke 
noget at kopiere fra

• Ikke lave reservedele, for vi kan ikke 
finde tilbage til …

Alle data, Lars…. 
Og jeg sagde:

ALLE!



Migrering – forventningsafstemning

• Lyt til de medarbejdere:

• der ønsker at trække en streg i sandet

• der vil have det hele med

• der kan klare sig med seneste revision

• …og bliv så enige om en fælles plan



Migrering – hvad er med – og hvad er ikke med?

• Migrering er flytning af data – som de forefindes

• Migrering er ikke konvertering/opdatering af data

• Migrering er ikke nødvendigvis alle data



Migrering – hvad er med – og hvad er ikke med?

Inkluderet Ikke inkluderet

▪ Brugere

▪ Grupper

▪ Rettigheder

▪ Revision/version 

historik

▪ Workflows

▪ Folder strukturer

▪ BOM strukturer

▪ Variable

▪ Dokumenter (filer) (*)

▪ IT infrastruktur

▪ db server backup, 

restore, etc.

▪ Replikering

▪ Kundetilpassede scripts & 

integrationer

▪ Program setup

▪ Personlige indstillinger

▪ Evt. gemte søgninger

▪ Datakonvertering

(*)…. de filer der er egnet til migrering



Migrering – succeskriterie?

• 95 % af filerne virker som de skal

• 5% af filerne virker ikke

• Og vi ved hvorfor….

• Måske er 95% også en succes…



Migrering – Teamworks filosofi

• Seneste version af alle filer, fordi:

• Giver alle mulighed for at arbejde videre med historik

• Minimerer indsatsen for både kunde og leverandør

• Den nye vault er ikke forurenet med ligegyldige data



Migrering – ryd op før I går igang med at lægge data ind.

• ”Vi losser da bare hele X-drevet ind, og rydder op bagefter”

• Blot fordi alt kan migreres – er det ikke et krav at det skal !



Migrering – forberedelse.

• Planlæg

• overblik på opgaven

• Definér

• Udfør en grundig foranalyse

• Skær ind til benet -
ingen ændring af data

• Ingen scripts og/eller API



Migrering – forberedelse.

• Test

• dette er den reelle migrering (mindst 3 gennemløb)

Setup

Test

Validér

Korrigér



Migrering – forberedelse.

• Test

• dette er den reelle migrering (mindst 3 gennemløb)

• ”Første gang gik rigtigt godt – vi springer resten over”



Migrering – udfør og rapportér.

• Udfør

• Så er det ”bare” at sætte motoren i gang

• Eksisterende data er låst –
så længe migrering er i gang.

• Rapportér

• Projektdokumentation

• Logge hændelser 

• Kundens accept



Migrering – hvor lang tid tager det at migrere vores data?

• Opsætning, 1’ste kørsel, test og validering



Migrering – Hardware forberedelse.

• Undervurder ikke hardwarekrav

• Opsæt et separat system til 
migrering –
det der til sidst, bliver det nye 
produktionssetup.

• Sørg for 2.5 til 3 gange nuværende 
data mængde harddisk plads



Data migrering – hvad gør vi ved eksisterende data?

• Fra filstruktur til PDM

• Fra Workgroup PDM til: 
PDM Standard / PDM Professional

• Fra PDM Standard til PDM Professional



Fra filstruktur til PDM

• Fra filstruktur til PDM

• Copy/Paste

• Standard komponenter og fælles filer før alt andet.



Fra workgroup PDM til PDM Standard / PDM Professional

• Fra Workgroup PDM til PDM Standard / PDM Professional

• Migreringsmotor

• Manuel migrering – check ud af én vault – check ind i en ny



Fra PDM Standard til PDM Professional

• Fra PDM Standard til PDM Professional

• Udskiftning af SQL database, samt opgradering af licenser



Analyse af Jeres data

Hvordan skaber I overblik over Jeres data?



Analyse af Jeres data

Nyt værktøj Q1 2018



Opsamling – forudsætning for en god migrering

Forberedelse – planlægning – forudseenhed

Vær specifik –
hvad er ”need to have” – hvad er ”nice to have”

Afsæt ressourcer OG tid til processen



Migrering – en spændende opgave, der rejser en række spørgsmål – måske?


