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MED 10 500 KUNDER  och en årlig tillväxt 
på över 50 procent började Qliktechs 
CRM-system spela ut sin roll ifjol. 

– Våra säljare i 92 länder behövde 
snabbt ett nytt kraftfullt CRM. Paral-
lellt ville vi satsa på en PRM-lösning 
[partner relationship management], 
säger säljchefen Joe Francis.

Det första steget, i oktober, var att 
ta fram en kravbild. Där ingick en 
snabb utrullning, och att man ville 
slippa konsultkostnader för framtida 
systemförändringar. 

– Idén om molntjänster fanns tidigt 
med i upphandlingen. Själv hade jag 
goda erfarenheter av det från en tidi-
gare arbetsgivare, säger Joe Francis.  

Man anlitade så Gartner som upp-
handlingskonsult. Valet stod mellan 
att ha CRM och PRM i två separata 
lösningar, eller att ha dem integrera-
de. Gartners behovsanalys visade att 
det var bättre med det sistnämnda.  

– De molnleverantörer som kunde 
uppfylla våra krav var Salesforce och 
Siebel. Vi valde slutligen Salesforce, 
säger Joe Francis.

Vad fällde avgörandet? 
 – Salcesforces molntjänst kunde 

integrera CRM och PRM, och säljar-
na kan nå tjänsterna via mobila enhe-
ter. Många av våra partners använ-
der Salesforce CRM. Och så gick det 
snabbt att rulla ut.  

Tjänsten sjösattes i januari efter en 
dags utbildning. Idag används CRM 
av 450 säljare och PRM av 1 250.

Vilka vinster ger molnet? 
– Säljarna blir effektivare. Kund- 

och partnerrelationerna förbättras. 
Vi slipper drifta program och tänka 
på uppgraderingar. Om ett halvår vet 
vi om vi sparar pengar också. 

QLIKTECH

Behövde vassare   
KUNDVÅRD
På rekordtid rullade BI-före-
taget Qliktech ut CRM och 
PRM för 1 700 användare. Och 
det är bara första steget.  

Vad går gått mindre bra? 
– Det har inte varit några tekniska 

svårigheter. Men vi måste ha tålamod 
– det tar tid innan molntjänsterna an-
vänds optimalt av alla anställda. 

DET HÄR ÄR BARA FÖRSTA steget upp 
bland molnen för Qliktech. På tur 
står ”Service Cloud”, med service 
och support. Det innefattar sociala 
medier som Twitter och Facebook, där 
Qliktech kan ta del av sina kunders 
kommunikation och svara på frågor 
innan kunden kontaktar dem. 

– Vi ska även satsa på en  kundportal 
för att samla idéer för utveckling. Det 
fi nns även planer på att fl ytta ut delar 
av vår utveckling i Salecforce App 
Exchange, säger Joe Francis. ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Qliktech vässar kundvården 
med CRM-verktyg  från 
Salesforce, sid 36

Scandic Hotels testar 
molntjänster från 
Microsoft, sid 37

33 aktörer som tar ditt före-
tag  till molnet, från Agresso 
till VMWare, sid 38

Därför ligger fyra program 
av tio i molnet 2011,
sid 39

Fyra tips för dig som ska 
köpa (hyra) mjukvara i 
molnet, sid 39

NÄR DU KÖPER en moln-
tjänst måste den passa din 
kravbild till etthundra pro-
cent. Annars kan du skrota 
planerna. 

– Molntjänster är oerhört 
standardiserade jämfört 
med klassiska IT-lösningar. 
Det fi nns ingen möjlighet 
att anpassa dem till din 
egen verksamhet, säger 
Hans Werner på analys-
företaget Radar Group. 

Så stirra dig inte blind på 
molnaktörer. Molntjänster 
ska vara ett alternativ till 
mer traditionella licens-

modeller, och jämföras 
med dem i upphandlingen.  

– Idag passar molntjäns-
ter för ett av tio IT-projekt. 
Tänk särskilt på tre saker: 
säkerhet, utgång och kost-
nader, säger Hans Werner. 

Leverantörens säkerhet 
är förstås viktig när du läg-
ger ut utanför huset. Med 
utgång menas vilka vägar 
det fi nns om du vill byta från 
tjänsten framöver. 

– Jag har sett skräck-
exempel på storkunder 
som fått enorma problem 
då de ska backa från SaaS. 

Det är viktigt att ha en fär-
dig intern strategi för hur 
det ska gå till. Du kan även 
ha en klausul i avtalet som 
behandlar utgången, säger 
Hans Werner. 

NÄR DET GÄLLER kost-
nader  har Werner en tum-
regel för var gränsen går 
när det lönar sig att satsa 
på molntjänster kontra 
klassiska licenser. Tilldela 
den klassiska modellen, in-
klusive mjuk- och hårdvara 
och kringkostnader, ett in-
dex på 100. För  SaaS ska 

man då acceptera 30 
procent av den kostnaden 
per år. Därtill ska man läg-
ga till 12 procent för en årlig 
intern SaaS-förvaltning 
och en engångskostnad på 
10 procent för att utbilda 
användarna och komma 
igång.  

– Prisbilden på SaaS 
lämpar sig bra för mindre 
företag. Men ju större verk-
samhet, desto sämre pris-
sättningsfi losofi  har leve-
rantörerna. Därför är det A 
och O att prisförhandla, 
säger Hans Werner. ]

HANS WERNER på 
Radar Group varnar inte
minst för att bli låst till
din molntjänst och inte
kunna migrera därifrån.

MOLNTJJÄNSTER
upphandling avupphandling av

”MOLNTJÄNSTER PASSAR I ETT FALL AV TIO”

QLIKTECH 
Verksamhet … BI-leverantör 
Anställda … 500, i 92 länder. 
Upphandlad tjänst … CRM och 
PRM från Salesforce
Investering … Vill ej uppge
På webben … www.qlikview.se

JOE FRANCIS tycker 
att den nya lösningen är 
bättre – men än vet han 
inte om den också är 
billigare.
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Verkliga lösningar för verkliga behov

Stockholm 08-24 00 80, Göteborg 031-42 43 90, Öresund 040-30 38 80. www.stretch.se.

Vi har modellen som kan effektivisera ditt arbete
Visst, med teknisk kompetens kan man lösa mycket. Men inte allt. För att möta kundens verkliga behov behöver 

vi inte uppfinna hjulet igen. Med vår kunskap inom SAP tänjer vi i första hand gränserna i de befintliga systemen. 
Det tror vi är den bästa lösningen för att effektivisera just  ditt arbete.

SCANDIC

Microsofts moln   
UNDER LUPP

NÄR MICROSOFT sjösatte sina moln-
tjänster i Sverige i mars var Scandic 
den första referenskunden. 

 – Vi pilottestar Microsofts moln-
tjänster som en del i en övergripande 
utvärdering av vår IT-strategi. Men 
något beslut är inte taget. Vi arbetar 
med att se över en helhet där många 
komponenter ingår, säger Pia Hof-
stedt, IT-chef på Scandic. 

Sedan i mitten av mars provar allt-
så drygt 20 personer, både från IT 
och verksamhet, onlineversioner av 
Microsoft Outlook, Sharepoint och 
Live Meeting. 

Vad tycker ni så här långt? 
– Det är lockande att hyra moln-

tjänsterna istället för att implemente-

SCANDIC
Verksamhet … Hotell
Anställda … 6 600, i tio länder
Upphandlad tjänst … Moln-
tjänster från Microsoft 
Investering … Testar fortfarande
På webben … www.scandic.se

PIA HOFSTEDT  hoppas 
kunna fokusera mer på 
kärnverksamheten och 
mindre på IT-drift.

– Vi måste få en paketerad tjänst 
som ger en klar bild över kostnader-
na oavsett om man skalar upp eller 
ner, säger Pia Hofstedt.  

Före eventuell upphandling måste 
hon se över ett antal andra parame-
trar – TCO, SLA:er, lagring och in-
formationssäkerhet. Allt bör klargö-
ras policymässigt och juridiskt.  

– Vi ska även syna användaradmi-
nistration och hur man ska koppla 
ihop molntjänsterna till intern och 
outsourcad support. Vidare ska vi ta 
reda på vilka olika behov de anställ-
da har, om tjänsten funkar för alla 
grupper, säger hon.

Vilket är det största hindret? 
– Det skulle vara om vi själva eller 

molntjänsterna inte är mogna. ]

Under snart två månader har hotell-
kedjan Scandic som första kund 
testat Microsofts molntjänster.

ra på klassiskt vis och köpa licenser. 
Vi kan fokusera på kärnverksamhe-
ten, att utveckla våra hotell, istället 
för att ha specialistkompetens på IT, 
säger Pia Hofstedt.  

Idag har Scandic Novell och Group-
wise. Men det inte är självklart att 
molnlösningarna verkligen visar sig 
bli billigare:

– Om det ska integreras med andra 
IT-tjänster kan det bli en högre kost-
nad, i alla fall inledningsvis. Och inte-
grationen med andra system bör man 
ha sett över och gjort en analys på 
innan man köper molntjänster fullt 
ut, säger Pia Hofstedt.  

I BÄSTA FALL förväntar sig Pia Hofstedt 
att tjänsterna ska kunna ge mervär-
den i form av mer samarbete och in-
formationsutbyte. Det ska i sin tur 
öka produktiviteten. Potentiella för-
delar är också fl exibilitet skalbarhet, 
och ett minskat behov av hårdvara.

Men det fi nns ett batteri av frågor 
som man först måste ta hänsyn till. 
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MOLNLEVERANTÖRER

FOTNOT: LISTAN VISAR ETT URVAL AV LEVERANTÖRER OCH LÖSNINGAR. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN

FÖRETAG MOLNERBJUDANDEN REFERENSKUNDER

AGRESSO   
www.agresso.se

Business World affärssystem; HRM kompetens/talent-management-portal Ingen uppgift

CITRIX  
www.citrix.com 

Xenserver Cloud Edition, Netscaler, och Citrix Workfl ow Studio för den som själv 
vill bygga moln

Ingen uppgift

CYGRIDS  
www.cygrids.com

26 lösningar, t ex Microsoft Exchange, Sharepoint, Dynamics CRM4, Livemeeting; 
hosted Domino, onlinebackup, VPN, brandvägg, SQL-hosting, disaster recovery

Kan lämnas ut vid offertförfrågan

DONATOR   
www.donator.se

Virtuella servrar baserade på Vmware. Workonline; ASP via Citrix; Microsoft Ex-
change, Sharepoint, CRM; affärssystem som Navision, Pyramid och Visma SPCS

Itrim, Meritmind, Mäklarhuset

FORTNOX   
www.fortnox.se

Bokföring, fakturering, order, CRM, tidsredovisning, arkivplats och webbshop Vägverket, Electrolux, Öhrlings PWC 

GOOGLE   
www.google.se

Google Apps: e-post, kalender, dokument och kalkylblad, chatt, röstsamtal, och 
intranät/extranät. Även grid computing i datacenter världen över

Linköpings och Göteborgs universitet, 
Avalon Enterprise

HERMELIN IT-PARTNER  
www.hermelin.com

Microsoft Exchange, Microsoft CRM, backup, webbhosting, Sharepoint, CMS, 
applikationsdrift, lagring, desktop, Terminal Services, Citrix, e-post, FTP, Navision

Scandinavian Clinical Nutrition, Brand-
skyddsföreningen, Wallenbergskolan

HP  
www.hp.se

Administrationslösningar som Quality Center, Performance Center, Service 
Manager, Project & Portfolio Management Center, Business Availability Center

Ingen uppgift

IBM  
www.ibm.com

Infrastruktur, hård- och mjukvara för den som vill bygga sitt eget moln; konsult-
tjänster kring molnet; mjukvara som tjänst, t ex samarbetssviten Lotus Live

iTricity, Sogeti, Elizabeth Arden

BS
 www.ibs.se

Affärssystem HPSRX, Konafl ex Oy, Sacotec

ITF   
www.itf.se

Server, klient, lagring, backup & restore, kommunikation, e-post, arkivering, 
support, ärendehantering, asset management

Ingen uppgift

MAMUT  
www.mamut.se      

Mamut One ERP med molntjänsterna online desktop, validis (kvaliteskontroll), 
EZ Publish (CMS), Businessmail (Microsoft Hosted Exchange), Webbkonferens 
(Microsoft Live Meeting), Online Survey och Online Backup

Ingen uppgift

MCAFEE   
www.mcafee.com

Olika säkerhetstjänster: PCI Certifi cation; Web Security; Protection; Partner 
Security Service Program etc

Ingen uppgift

MICROSOFT  
www.microsoft.com

Business Productivity Online Suite innehåller Exchange, SharePoint, Live Meeting 
och snart Offi ce Communications. Offi ce Live Workspace för mindre företag

Scandic Hotels

MIMECAST 
 www.mimecast.com

SaaS för hela kundens e-postmiljö: säkerhet, arkiv, regelsättning och styrning etc Dagens industri, Xelerated, Advokat-
byrån Delphi

LAWSON SOFTWARE 
www.lawson.com/sweden 

Strategic Human Capital Management: talent management, HR management, 
workforce management

Ingen uppgift

NOVELL  
www.novell.com

Access management, single sign-on, Identity Federation,Roles-based Access 
Control; Provisioning; Security Information Event Management

Ingen uppgift

PCM PANDA SECURITY  
www.pcm.se

Managed Offi ce Protection: komplett skydd för klienter och servrar Ingen uppgift

PC-WARE   
www.pc-ware.se

SAMaaS och SIaaS: software asset management respektive inventering som tjänst Ingen uppgift

PROJECTPLACE   
www.projectplace.com

Samarbetsverktyg för projekt på webben Teliasonera, Tietoenator, SKL

QBRANCH  
www.qbranch.se

”Windows på kran” med applikationer; AD-administration; Microsoft Hosted 
Exchange; skrivar administration; antivirus; antispam; backup; SAN

God El, Teleadress, Stockholm 
Corporate Finance  

QWERT  
www.qwert.se 

Affärssystemet SystemQ; serverlösningar, viss hosting (i samarbete med partners): 
fakturascanning (via partners)

Oikocredit Sweden, Malmköpings 
Spritbolag, Qwert

SALESFORCE   
www.salesforce.com

Sales Cloud CRM: Service Cloud – kundtjänstlösning med sociala nätverk; 
Your Cloud – utvecklingstjänst för moln-applikationer på plattformen Force.com

Qliktech, J Lindeberg, Manpower 

SAP   
www.sap.com/sweden

E-sourcing, CRM on demand, Business Objects on demand. SAP Business 
By Design har inte kommit till Norden ännu

Wachovia, Bristol-Myers Squibb, 
Panasonic

SPECTER  
www.specter.se

Affärssystem: Specter Business Management Blingo.se, MPbutiken.se, Lobdesign.se

SUN  
www.sun.se

Infrastruktur, plattform, utveckling. Beräkningstjänster, virtuella maskiner, lagring, 
virtuellt datacenter

Ingen uppgift

SYMANTEC & MESSAGELABS   
www.symantec.com
www.messagelabs.co.uk

Olika säkerhetstjänster: Offsite-lagring, meddelandesäkerhet, hanterade säkerhets-
tjänster, DLP, arkivering och backup. Webbaserat skrivbord (Goeverywhere)

 ICI, Tesco, Activision

TELIASONERA  
www.telia.se

Telia Kontor e-post (Exchange som tjänst) inklusive mejl i mobilen, Datanet (WAN-
tjänst över MPLS-nät), Managed LAN (LAN som tjänst)

Ingen uppgift

TREND MICRO  
www.trendmicro.com, 

Säkerhetstjänster som InterScan Messaging Security, Email Reputation Services, 
Secure Site, Worry-Free Business Security Remote Manager, Threat Management

Logica, Smarthost

24SEVENOFFICE  
www.24sevenoffi ce.com

Ekonomi, fakturering, logistik, CRM, projekt, timregistering, bankmodul, fi ldelning, 
mejl, kalender, lagring, skanning, IP-telefoni

Info Technology Offi ce Nordic, Valuation 

ZIPPER BY ENFO   
zipper.se

Säljer alla Microsofts onlinetjänster. Även infrastrukturprojekt och konsulttjänster 
kring molnet

Scandic, Enfo, Doidea

VM WARE    
www.vmware.com

Datacenter-OS för den som vill bygga ett eget moln Logica, T-Systems, Sungard, BT
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MOLNET, CLOUD COMPUTING,  är det hetaste heta i branschen 
idag. IT-funktioner i molnet drivs inte från företagens egna 
nätverk och serverrum utan kan istället nås utanför före-
taget, i ”molnet”, via internet. I fjol var molnmarknaden 
värd 16 miljarder dollar, enligt analysföretaget IDC – år 
2012 växer den till hela 42 miljarder.  

Och störst andel av kakan, drygt 56 procent, har pro-
gram ut hyr ning, SaaS (software as a service). Det går att hyra 
affärs systemsfunktioner, CRM, sälj, marknad, HR, fi nans, 
kontors program, projektwebbplatser och e-post.  

SAAS-TANKEN ÄR INTE NY. På 90-talet hette det ASP. Att det 
slår igenom nu beror mycket på att infrastrukturen (band-
bredd) fi nns på plats och att IT-mognaden ökat rejält.

Som god tvåa efter SaaS följer infrastruktur och säkerhet. 
Därefter är det i tur och ordning utveckling (som Salesforce 
App Ex change), webbhosting och lagring, enligt IDC.  

Också Gartners molnsiffror går också i taket. År 2011 
levereras 40 procent av alla program till företag som tjäns-
ter, spår analyshuset. En siffra som idag är 5 procent. 

SÅ STARK HADE INTE TILLVÄXTEN VARIT utan denna lågkonjunk-
tur. Idag vill kunder spara pengar, och då är att hyra IT en 
framkomlig väg.  

Men konkurrensen är mördande. Det lär fi nnas ett hund-
ratal företag som erbjuder molntjänster till slutkund bara i 
Sverige. Antingen nischade som 24sevenoffi ce, Specter och 
Fortnox  eller traditionella företag som ger sig in på den nya 
marknaden – Microsoft, Symantec och Agresso. 

Därtill fi nns drygt 15 företag i Sverige som satsar på att 
bygga plattformar för företagsprivata och publika moln eller 
annan molninfrastruktur. Till exempel Sun, Citrix och VM 
Ware – såväl som HP  och IBM, fast de också erbjuder SaaS. 
SaaS utgör redan idag 75 procent av HP:s mjukvaruportfölj. 
IBM samarbetar även med Google och Amazon, som er-
bjuder datalagring i molnet. ]

4 DIG SOM SKA KÖPA  
(HYRA?) I MOLNET

TIPS
 FÖR

Fyra av tio program  
I MOLNET 2011

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat data-
moln – i nästa nummer handlar det 
om SOA. Du når honom på johan.
cooke@idg.se.

❶ TA ETT STEG I TAGET    
när du inför molntjänster. 
❷ FÖLJ SAMMA PRIN-
CIPER som vid klassisk 
upphandling, med en 
skillnad: tjänsterna måste 
passa din kravbild till 100 
procent. 
❸ INTEGRATION med 
andra system och nyckel-

processer är ofta viktigt i 
molnfrågor. Därför ska CIO 
och IT-avdelningen vara 
med i upphandlingen. 
❹ STIRRA DIG INTE 
BLIND PÅ PRIS och fl exi-
bilitet. Red ut vad som 
gäller med TCO, SLA:er, 
lagrings- och informations-
säkerhet.   

PRISMODELL, PRISBILD  ELLER PRISEXEMPEL

Pris baseras på moduler, användare och integration. 
Typavtal på 3–5 år

Ingen uppgift

Hosted Exchange från 29 kr/mån, virtuell server från 
405 kr/mån, spamtvätt från 25 kr/mån

Prisexempel: 250 kr/månad

89 kr per månad och modul. Ingen startavgift, ingen 
bindningstid

Standard Edition gratis; Premier Edition 40 euro per 
användare och år

Från 120 kr/mån. Hyrestid från 3 månader till 5 år

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Baserad på moduler och antal användare

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mellan 22 och 88 kr per modul. BPOS Suite 132 kr

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hyrs på månadsbasis

Från 180 kr per användare och månad

Betalning på månadsbasis för den kapacitet som utnyttjas

490 kr/mån för första anv, 290 kr/mån för övriga. 
Bindningstid 12 månader

Från 850 euro/månad

133 euro per månad och användare

Från 95 kr/månad och användare. Bindningstid tre månader

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Engångsavgift + månads avgift. Hyrestid från 1 månad

Per produkt och användare. Bindningstid ett år 

Snittanvändare: 350 kr/månad. Ingen bindningstid

Business Productivity Online Suite 132 kr/månad/användare

Från 166 dollar/processor
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