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i juni 2009  kom beskedet från ham-
burgerledningen i USA. Alla 32 000 
McDonald’s-restauranger i hela värl-
den ska stegvis gå från Lotus Notes 
till en molnlösning från Microsoft. 
Alla mejl ska hamna i två av Steve 
Ballmers datahallar i USA.

– Ledningen valde en global moln-
lösning för stordriftfördelarna, när  
mejl- och datamängder ökar snabbt. 
Våra mejlservrar för Mc Donald’s i 
Sverige och Norden ska nu ersättas 
av molnet, säger Alf Ryblad, CIO 
för McDonald’s i Norden. 

I USA har 6 000 restauranger bör-
jat använda Microsofts moln. I år står 
Kanada och Europa inklusive Nor-
den på tur. Molntjänsterna är både 

för kontorsanvändare och för perso-
nal i restaurangerna. Det som ingår  
i paketet, förutom själva mejlen, är 
Livemeeting, OCS (Office Commu-
nication Server) och Sharepoint. I 
samma veva går McDonald’s över 
till en ny Active Directory-struktur.

i norden  ligger delar av it-miljön kvar 
på Notes och Domino, exempelvis 
intranätet och ett antal applikationer 
utvecklade på dominoplattformen. 
Utmaningen för Alf Ryblad blir att 
hantera kopplingen mot molnet när 
anställda får mejlkonton och synka 
deras användaruppgifter. 

– Vi måste integrera vissa lokala 
applikationer så att de fungerar ihop 
med molntjänsterna. Idag har vi en 
effektiv hantering och bra säkerhet 
runt e-postkonton. För att vår it-sup-
port inte ska bli över hopad vill vi ha 
liknande funktionalitet i molnet.

Därtill vill han inte ha en miljö med 
dubbla konton och dubbla inlogg-
ningar i molnet och Domino. 

  mcdonAld’S:

 Byter Notes mot   
MICROSOFt
Jätten McDonald’s gör sig av  
med IBM:s Lotus Notes och lägger 
mejlen i Microsofts moln.

– Vi ska ta fram en lösning för en 
enda inloggning oavsett system, sä-
ger Alf Ryblad. 

Ska alla applikationer finnas i 
molnet på sikt? 

– Inte riktigt, vissa lokala, kritiska 
applikationer på restaurangerna pas-
sar inte i molnet. Om det då inte finns 
redundanta internetförbindelser är 
molnet inget alternativ, säger han.  

Vad finns det för nackdelar med 
att lägga saker i molnet?

– Idag kan vi själva arbeta aktivt 
med eventuella problem och priori-
tera resurser. När vi köper i molnet 
bygger allt på avtalade servicenivåer 
och vi hamnar mer i baksätet. ]
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red ut  vad verksamhe-
ten behöver. Negligera inte 
systemintegration. Och an-
passa sla-nivåerna. Det är 
tre saker att tänka på innan 
du shoppar molntjänster. 

– Den som söker ”fyrkan-
tiga” molntjänster behöver 
i princip bara lyfta luren och 
beställa. Men de flesta lär 
ha kvar installerade system 
länge, som måste integre-
ras, och då krävs en rejäl 
förstudie, säger Peter er-
iksson, infrastrukturchef 
på it-leverantören Exait.  

Molntjänster ska upp-
handlas efter klassiska 

principer, med en skillnad:  
tjänsterna måste passa din 
kravbild fullt ut. Det krävs 
mycket klara och tydliga 
sla:er anpassade till den  
affärsverksamhet som ska 
stödjas.

när du gör din förstudie, 
som noga definierar vilka 
behov verksamheten har, 
får du samtidigt en bild av 
hur mycket integrations-
arbete som väntar för att få 
det nya att funka med det 
befintliga. 

– Undvik att få en it-miljö 
där användarna måste  

logga in en gång för moln-
tjänster och en annan för 
befintliga system. Om möj-
ligt ska det bara vara  en 
enda inloggning, eller åt-
minstone samma använ-
darnamn och lösenord,  
säger Peter Eriksson.

– Det är inte hugget i sten 
att molnet blir billigare, 
 säger han också. 

Förvisso kan molnleve-
rantörerna ha api:er och 
web services för integra-
tion med installerade sys-
tem, men det kan tillkom-
ma rejäla integrationskost-
nader om du har spe cial-

utvecklade lösningar.Ta 
därför reda på vilka lös 
ningar leverantörerna  
använder och hur deras 
 policy ser ut. Innan du 
 lägger ut program, lagring 
eller annat utanför huset är 
det förstås a och o att syna 
accessrättigheter och  
sekretesskrav. 

– I ditt avtal ska det fram-
gå vad som gäller då du i 
framtiden vill byta moln-
leverantör. Samt  hur du får 
tillbaka din lagrade infor-
mation om leverantören 
skulle gå i konkurs, säger 
Peter Eriksson.]

peter eriksson på  
it-leverantören Exait  
är månadens exper-
ttipsare.

”nonchalera inte integrationen”

mcdonald’s
Verksamhet … 230 snabbmats-
restauranger i Sverige, varav 80 
procent drivs på franchisebasis
anställda … 12 000 i Sverige
upphandlad tjänst … Microsoft 
Business Productivity Online Suite
investering … ej offentligt
Webb … mcdonalds.se

Alf ryBlAd på 
McDonalds får snart  
se sina mejl lagras på 
Microsoftservrar i USA, 
efter ledningsbeslut.

MOLNtjäNStER
upphandling av
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– De flesta kunde inte erbjuda den 
service, stabilitet och säkerhet vi ville 
ha. I slutet av upphandlingen stod  
valet mellan Amazon och Rackspace, 
säger Wayne Wolder. 

det blev Rackspace. Varför? 
– De kunde erbjuda en 100-procen-

tig sla-nivå. Vi fick ett avtal där vi 
hade dikterat egna villkor, med höga 
krav på säkerhet och integritet. 

Vad var svårast i upphandlingen?
– Att överblicka erbjudandena.  
Vilka är molnets nackdelar? 
– Om man ser det ur våra kunders 

perspektiv måste de alltid ha en inter-
netförbindelse. Om de ska surfa tråd-
löst utanför tätorter är det inte säkert 
att det alltid finns täckning. ] 

  BuRBoo: 

 Molndrift med  
 100% SLA

när lundaföretaget Burboo planera-
de att sjösätta sina egna molntjänster 
2008 gjordes en rejäl utvärdering för 
att finna ett företag som kunde ta 
hand om it-driften av tjänsterna. 

– Våra tjänster måste kunna nås 24 
timmar om dygnet av kunder i hela 
världen. Valet föll på Rackspace som 
har en stor drifthall i England. De er-
bjuder oss molndrift med sla-nivåer 
på 100 procent, säger Wayne Wolder, 
vd för Burboo.     

Burboos egna molntjänster heter 
Burdoc och Zimbra. Burdoc är ett 
content management-verktyg som 
vänder sig främst till advokatbyråer 
och tjänsteleverantörer som vill ha 
säker hantering, lagring och distribu-

burboo
Verksamhet … Molntjänster
anställda … 15, i lund och 
New york
upphandlad tjänst … Moln-
tjänster från rackspace
investering … ej offentligt
På webben … burboo.com

wAyNe wOlder,  
valde molndrift för sitt 
molnföretag Burboo.

Molnföretaget Burboo lever som det 
lär, och upphandlade en egen moln-
leverantör för driften.  

tion av personlig information. Zimbra 
är ett samarbetsverktyg för e-post, 
kontakter och kalendrar. 

det första steget  var att definiera 
vilka krav Burboo skulle ställa på 
driftkandidaterna. 

– I och med att vi skulle upphandla 
molnserverdrift ställde vi tuffa krav 
på deras servar, operativsystem, lag-
ring, bandbredd och cpu-kraft, säger 
Wayne Wolder. 

Nästa steg var att ta fram kriterier 
på informationssäkerheten, såväl po-
licymässigt som juridiskt.  

– Det var allt från vilken krypte-
ringsteknik som används till vem 
som skulle vara ansvarig för förlora-
de intäkter till följd av strömavbrott, 
otillräcklig bandbredd eller möjliga 
dos-attacker, säger Wayne Wolder. 

Sedan utvärderade man kandi-
daternas finansiella stabilitet och de-
ras erfarenhet av datalagring. även 
deras tekniska it-support vägdes in. 
totalt synades ett 15-tal kandidater. 
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24seVenoffice  
www.24sevenoffice.se

Affärssystem, ekonomi, fakturering, crm, 
projekt, timregistrering, filhantering, mejl

50–500 kr/månad  
per tjänst

Ingen uppgift Ingen uppgift Krypterat Kontorstid på svenska 99,6% 5–200 användare, 
tjänstebolag och  
säljbolag

adobe  
www.adobe.se

Adobe Livecycle Managed Services ES2: 
PDF-generering, Reader Extension, digitala 
signaturer, formulärhantering, process-
hantering, rättighetshantering

Prenumerations-
baserad prismodell  
på årsbasis

Ingen uppgift I Amazon Web 
Services

Krypterat i flera steg 
och faser

24/7 på engelska 95,5% Medelstora till  
stora företag,  
myndigheter

adobe  
www.adobe.se

Acrobat.com: ordbehandling, webb-
konferens, kalkylprogram, presentations-
program, filhanterare, lagring

Kostnadsfritt bas paket. 
Betalversion finns än 
så länge bara i USA 
och Kanada

Ingen uppgift Adobes egna 
servrar

Krypterat Modererade forum Ingen uppgift Små och medel- 
stora företag, skolor

adobe  
www.adobe.se

Olika komplement till Creative Suite 5: 
Live Review (samarbete) 
Browserlab (test av webbsidor) 
Story (för manusskrivande) 
Sitecatalyst (webbstatistik)

Ett år ingår gratis i  
köpet av Creative  
Suite 5

Ingen uppgift Adobes egna 
servrar

Krypterat Forum (med både  
Adobe-anställda och  
användare)

Ej fastställt ännu CS5-kunder

agresso / unit4   
www.unit4agresso.se 

Samtliga Aggressoprodukter finns som 
molntjänster. Affärssystem, hr-system, 
analysverktyg, fastighetssystem m m

Pris varierar. 100 kr 
per användare och 
månad förekommer

ISO 27002 
ISO 14001

All lagring i egen 
regi, och i Sverige

Ingen uppgift Kontorstid på svenska Normalt 99,5% Alla

basefarm   
www.basefarm.se

Cloud Platform (hyra av virtuella maskiner); 
Web Platform (cachning och leverans av 
statiska filer)

Virtuella maskiner  
från 260 kr/mån

Efter ISO 27001, ISO 
17799 och PCI-DSS, 
men inte compliant

Delad och 
kunddedikerad

Delad och kund-
dedikerad lagring

8–17 alla dagar 99,5%, 99,8%, 99,9% Affärskritisk internet-
drift: media/annons-
drivet, e-handel,  
offentlig sektor,  
katalog/sök,  
resebranschen

burboo   
www.burboo.com

Burdoc (content management) 
Zimbra (samarbetsverktyg)
Molnservrar 
Molnlagring

Burdoc: från 3 500 kr/
mån/10 anv. Zimbra:  
1 500 kr/mån/10 anv. 
Molnserver från 100  
kr/mån, lagring från 
1,25 kr/GB/mån

Följer både europeiska 
och amerikanska reg-
ler och bestämmelser

Hos Rackspace Krypterat Upp till 24/7 kan köpas Ingen uppgift Alla

cygrids  
www.cygrids.com

Cygrids Hosted Domino, Web hosting, 
SQL hosting, DNS hosting, IPS, Content 
filtering, Virtual hosting, Saas-plattform, 
onlinebackup, disaster recovery,  
spam/virustvätt. 
   Även Microsoft Hosted Exchange,  
Sharepoint, Dynamics CRM 4, Live  
Meeting, IIS, Terminal Server.

Hosted Exchange från 
29 kr/mån. CRM 4 från 
345 kr/mån. Virtuell 
server från 95kr/mån. 
Spam/virustvätt från 
12kr/mån

It-revision av kund  
tillåten

Cygrids egen 
infrastruktur

För de flesta tjänster. 
Undantag finns

Kontorstid på engelska 
och svenska. 24/7  
kan köpas till

Next business day  
som standard, 2 eller 4 
timmar som tillval

Främst små och 
medelstora, även 
större bolag

e-conomic   
www.e-conomic.se

Bokföring, ekonomi, fakturering, projekt & 
tidredovisning, lager & inköp. api och  
externa plugins som webbshop, crm, 
skanning m m 

Från 370 kr/mån Säkerhetscertifierade 
av KPMG och Ernst & 
Young under 2010

I Fujitsus regi Krypterat med 128- 
bitars SSL i alla led

Kontorstid, på svenska 99,9% 1–50 anställda

fortnox  
www.fortnox.se

Bokföring, fakturering, order,  
tidredovisning, lön, anläggningsregister, 
crm, arkivplats, webbshop

89 kr/mån Ja Ingen uppgift Ja Kontorstid 99,6% Små och medelstora 
företag, föreningar,  
redovisning/revision

google   
www.google.se

Google Apps Premier Edition: Gmail,  
Talk, Kalender, Docs, Sites och  
Google Video

40 euro/år/anv Certifierat enligt  
SAS 70 typ 2

Googles egna 
datacenter

Använder ”data  
obfuscation” istället för 
traditionell kryptering

Dygnet runt 99,9% Alla

hP  
saas.hp.com

PPM via SaaS 60 000 euro/år för  
100 anv

Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Mellanstora och  
stora företag

hP  
saas.hp.com

Quality Center via SaaS 23 000 euro/år för  
5 anv

Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Alla

hP  
saas.hp.com

Performance Center, Elastic Testing,  
Application Security Center, Business  
Availability Center, Siteseer, DDMi &  
uCMDB, Asset Manager

Ingen uppgift Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Alla

hP  
saas.hp.com

Service Manager via Saas 90 000 euro/år för  
100 anv

Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive iNotes (mejl, kalender) Från 30 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Notes (mejl, kalender, direkt-
meddelanden)

Från 80 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Engage – webbmöten, fildelning, 
profiler, aktiviteter, charts, chatt, e-formulär

Från 500 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla
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det råder delade meningar om molnets framfart. Ska man 
tro Gartner  ökar området med 27 procent årligen, och  
redan nästa år ska fyra av tio program säljas som tjänster  
istället för programpaket. 

Men andra undersökningar för snarare tankarna till 
Eyjafjallajökulls askmoln. I en färsk undersökning från CA 
framgår det att 72 procent av de svenska företagen inte är 
helt övertygade om molnets förträfflighet. I Information 
Week Analytics  Cloud Computing Survey är det bara  
9 procent av företagen som planerar att köpa molntjänster  
de närmaste året – 48 procent har inga molnplaner alls. 

Frågar man svenska Microsoft sticker man inte stol med 
att molnförsäljningen går lite trögt. 

Enligt it-konsultföretaget Compass  beror tvekan främst 
på säkerhetsaspekterna och oklarheter kring integration.  
Leverantörerna måste tydligare visa vad som gäller; allt 
från legala aspekter på informationshanteringen till vem 
som äger integrationsfrågan mellan olika leverantörer.  
En annan bromskloss är att många kunder saknar egna  
resurser för att realisera en molninfrastruktur. 

i sVerige finns ett hundratal företag som erbjuder moln-
tjänster till slutkund. Från de helnischade molnspelarna 
som 24sevenoffice, Specter och E-conomic  till Microsoft, SAP, 
Symantec  och Agresso, som erbjuder både molntjänster och 
traditionella licenser. även outsourcingföretag som 
Qbranch hakar på. Därtill finns ett tiotal företag som satsar 
på att bygga plattformar för företagsprivata och publika 
moln eller annan molninfrastruktur. Där hittar vi exempel-
vis Sun, Citrix och VMware. 

det mest efterfrågade i molnet är programuthyrning, soft-
ware as a service, enligt IDC. Man vill hyra affärssystem, crm, 
sälj, marknad, hr och finans. Som god tvåa följer infrastruk-
tur och säkerhet. Därefter är det i tur och ordning utveck-
ling (som Salesforce  App Exchange), hosting och lagring.  

SaaS-tanken är förstås inte ny. På 90-talet pratade man 
om asp, application service providers. Att den nu vaknat till 
liv igen beror främst på att bandbredden finns på plats.]

4 att köpa  
molntjänster

tips 
 för

Fortfarande  
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Ik
A johan cooke ställer i varje nummer  

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

❶ inföR STegViS.
❷ följ upp volymer och 
nyttjande noggrant för att 
hålla koll på kostnaderna.
❸ VäRdeRA risker och 

möjligheter och väg mot 
varandra.
❹ TA RedA på legAlA 
aspekter på informations-
hanteringen.lISTAN VISAr eTT UrVAl AV leVerANTÖrer OCH erBjUdANdeN. UPPgIfTerNA kOMMer fråN fÖreTAgeN SjälVA OCH är redIgerAde AV CIO SwedeN.            

LEvEraNTör MOLNErbjUDaNDE PrISExEMPEL  rEgELvErk O DyL DaTaLagrINg DaTaSEgrEgErINg SUPPOrT UPPTID ELLEr SLa MåLgrUPP

24seVenoffice  
www.24sevenoffice.se

Affärssystem, ekonomi, fakturering, crm, 
projekt, timregistrering, filhantering, mejl

50–500 kr/månad  
per tjänst

Ingen uppgift Ingen uppgift Krypterat Kontorstid på svenska 99,6% 5–200 användare, 
tjänstebolag och  
säljbolag

adobe  
www.adobe.se

Adobe Livecycle Managed Services ES2: 
PDF-generering, Reader Extension, digitala 
signaturer, formulärhantering, process-
hantering, rättighetshantering

Prenumerations-
baserad prismodell  
på årsbasis

Ingen uppgift I Amazon Web 
Services

Krypterat i flera steg 
och faser

24/7 på engelska 95,5% Medelstora till  
stora företag,  
myndigheter

adobe  
www.adobe.se

Acrobat.com: ordbehandling, webb-
konferens, kalkylprogram, presentations-
program, filhanterare, lagring

Kostnadsfritt bas paket. 
Betalversion finns än 
så länge bara i USA 
och Kanada

Ingen uppgift Adobes egna 
servrar

Krypterat Modererade forum Ingen uppgift Små och medel- 
stora företag, skolor

adobe  
www.adobe.se

Olika komplement till Creative Suite 5: 
Live Review (samarbete) 
Browserlab (test av webbsidor) 
Story (för manusskrivande) 
Sitecatalyst (webbstatistik)

Ett år ingår gratis i  
köpet av Creative  
Suite 5

Ingen uppgift Adobes egna 
servrar

Krypterat Forum (med både  
Adobe-anställda och  
användare)

Ej fastställt ännu CS5-kunder

agresso / unit4   
www.unit4agresso.se 

Samtliga Aggressoprodukter finns som 
molntjänster. Affärssystem, hr-system, 
analysverktyg, fastighetssystem m m

Pris varierar. 100 kr 
per användare och 
månad förekommer

ISO 27002 
ISO 14001

All lagring i egen 
regi, och i Sverige

Ingen uppgift Kontorstid på svenska Normalt 99,5% Alla

basefarm   
www.basefarm.se

Cloud Platform (hyra av virtuella maskiner); 
Web Platform (cachning och leverans av 
statiska filer)

Virtuella maskiner  
från 260 kr/mån

Efter ISO 27001, ISO 
17799 och PCI-DSS, 
men inte compliant

Delad och 
kunddedikerad

Delad och kund-
dedikerad lagring

8–17 alla dagar 99,5%, 99,8%, 99,9% Affärskritisk internet-
drift: media/annons-
drivet, e-handel,  
offentlig sektor,  
katalog/sök,  
resebranschen

burboo   
www.burboo.com

Burdoc (content management) 
Zimbra (samarbetsverktyg)
Molnservrar 
Molnlagring

Burdoc: från 3 500 kr/
mån/10 anv. Zimbra:  
1 500 kr/mån/10 anv. 
Molnserver från 100  
kr/mån, lagring från 
1,25 kr/GB/mån

Följer både europeiska 
och amerikanska reg-
ler och bestämmelser

Hos Rackspace Krypterat Upp till 24/7 kan köpas Ingen uppgift Alla

cygrids  
www.cygrids.com

Cygrids Hosted Domino, Web hosting, 
SQL hosting, DNS hosting, IPS, Content 
filtering, Virtual hosting, Saas-plattform, 
onlinebackup, disaster recovery,  
spam/virustvätt. 
   Även Microsoft Hosted Exchange,  
Sharepoint, Dynamics CRM 4, Live  
Meeting, IIS, Terminal Server.

Hosted Exchange från 
29 kr/mån. CRM 4 från 
345 kr/mån. Virtuell 
server från 95kr/mån. 
Spam/virustvätt från 
12kr/mån

It-revision av kund  
tillåten

Cygrids egen 
infrastruktur

För de flesta tjänster. 
Undantag finns

Kontorstid på engelska 
och svenska. 24/7  
kan köpas till

Next business day  
som standard, 2 eller 4 
timmar som tillval

Främst små och 
medelstora, även 
större bolag

e-conomic   
www.e-conomic.se

Bokföring, ekonomi, fakturering, projekt & 
tidredovisning, lager & inköp. api och  
externa plugins som webbshop, crm, 
skanning m m 

Från 370 kr/mån Säkerhetscertifierade 
av KPMG och Ernst & 
Young under 2010

I Fujitsus regi Krypterat med 128- 
bitars SSL i alla led

Kontorstid, på svenska 99,9% 1–50 anställda

fortnox  
www.fortnox.se

Bokföring, fakturering, order,  
tidredovisning, lön, anläggningsregister, 
crm, arkivplats, webbshop

89 kr/mån Ja Ingen uppgift Ja Kontorstid 99,6% Små och medelstora 
företag, föreningar,  
redovisning/revision

google   
www.google.se

Google Apps Premier Edition: Gmail,  
Talk, Kalender, Docs, Sites och  
Google Video

40 euro/år/anv Certifierat enligt  
SAS 70 typ 2

Googles egna 
datacenter

Använder ”data  
obfuscation” istället för 
traditionell kryptering

Dygnet runt 99,9% Alla

hP  
saas.hp.com

PPM via SaaS 60 000 euro/år för  
100 anv

Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Mellanstora och  
stora företag

hP  
saas.hp.com

Quality Center via SaaS 23 000 euro/år för  
5 anv

Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Alla

hP  
saas.hp.com

Performance Center, Elastic Testing,  
Application Security Center, Business  
Availability Center, Siteseer, DDMi &  
uCMDB, Asset Manager

Ingen uppgift Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Alla

hP  
saas.hp.com

Service Manager via Saas 90 000 euro/år för  
100 anv

Externa revisioner  
av kunddata under 
kundens kontroll

HP:s egna 
datacenter

Ja 24/7 99,9% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive iNotes (mejl, kalender) Från 30 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Notes (mejl, kalender, direkt-
meddelanden)

Från 80 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Engage – webbmöten, fildelning, 
profiler, aktiviteter, charts, chatt, e-formulär

Från 500 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla
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ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Connections – fildelning, profiler, 
aktiviteter, charts, chatt, e-formulär

Från 105 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Webbmöte Från 415 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Webbmöte med mötesadminis-
tration, kallelser, bekräftelser och väntrum

Från 685 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% tillgänglighet Alla

laWson softWare  
www.lawson.com 

Affärssystemet M3 Årlig prenumeration Ingen uppgift Ingen uppgift Ja Ingen uppgift 99,5% Sektorerna  
till verkning, distri- 
bution, mode,  
food & beverage

microsoft  
www.microsoft.com

Molnplattform för utveckling av  
applikationer och tjänster i .Net, Java,  
php, Ruby eller Ironpython.

Beräkning: 0,12 dollar/
timme. Lagring: 0,15 
dollar/GB/mån

Datacenter certifierade 
enligt ISO 27001 och 
SAS 70 typ 1 och 2

Kunden väljer 
vilket fysiskt 
datacenter som 
ska användas

Nej, men kommer  
under 2010

Ingen uppgift 99,90%– 
99,95%

Utvecklare, isv:er,  
hosting/integrations-
bolag m m 

mimecast  
www.mimecast.se

Mejllösning 320–1 000 kr/anv/år Har säkerhets-audits 
av tredje part

Ingen uppgift Ja 24/7, på svenska eller 
engelska

99,.999%. Mejl 100%, 
antivirus 98,5%, anti-
spam i snitt 99,5%

Alla

noVell   
www.novell.com

Cloud Security Service 
Intelligent Workload Management

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Molnleverantörer

noVell   
www.novell.com

Identity Manager 
Secure Login

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Slutkund

noVell   
www.novell.com

Access Manager 
Cloud Manager 
Suse Appliance Toolkit

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Molnleverantörer, 
slutkund

noVell   
www.novell.com

Business Service Management: koppla 
processer till applikationer, övervaka 
molnapplikationer ur tjänsteperspektiv m m

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Ingen uppgift

ProjectPlace   
www.projectplace.se

Cloud Collaboration – samarbetsverktyg 
med möten och dokument- och ärende-
hantering

Från 180 kr/anv/mån Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Fri support på sju språk Ingen uppgift Alla

Qbranch   
www.qbranch.se

Kommunikations- och arbetsplats-
relaterade tjänster

Antispam: 3 kr/mån/
mejladress

ISO20000 Qbranch egna 
datacenter

Kommunikationen mel-
lan klient och plattform 
går att få krypterad

Kontorstid på svenska 
och engelska. 24/7 kan 
köpas till

99,6%–99,9%  
beroende på tjänst

100–3 000  
användare

racksPace   
www.rackspacehosting.se 

Rackspace Cloud: molnlagring Från 78 kr/mån per 
server (8 GB)

PCI-DSS-kompatibel. 
Ackrediterad enligt 
PCI-DSS nivå 1

Rackspaces egna 
datacenter

Ingen uppgift 24/7 100% Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Sales Cloud 2 (crm). Kan integreras med 
Google. Stödjer Iphone

Från 650 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Service Cloud 2: Kundtjänst i molnet.  
Kan integreras med telefonväxel och 
som sociala nätverk

Från 750 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Custom Cloud 2: utveckla och drifta  
egna applikationer på Salesforces  
plattform Force.com

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla som utvecklar 
eget

salesforce  
www.salesforce.com

Salesforce Chatter: Socialt nätverk för  
företag. IT-system som erp och kundtjänst 
kan integreras mot Chatter

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Appexchange 2: marknadsplats där  
kunder och utvecklare kan sälja och  
köpa Force.com-program.

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Ingen uppgift Ingen uppgift Salesforcekunder,  
utvecklare

salesforce  
www.salesforce.com

Chatterexchange: marknadsplats där  
kunder och utvecklare kan köpa och sälja 
sociala nätverk byggda på Chatter

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Ingen uppgift Ingen uppgift Salesforcekunder,  
utvecklare

sPecter   
www.specter.se

CRM, offert, ärendehantering, kredit-
upplysning, order/faktura, avtalsfakturering, 
butikskassa, lagerhantering, multilager,  
inköp, varianthantering, webbshopp-
koppling. Integration: Kreditor, DIBS, 
Pacsoft/Unifaun

Från 95 kr/mån + 995 
kr i startavgift

ITIL, PCI-DSS SAN-baserat Kunder separerade på 
lun-nivå (volymnivå)

Kontorstid för affärs-
systemet, 24/7 för  
driftmiljön

99,9% Små och medel- 
stora företag, ofta  
e-handel

symantec  
www.symantec.com  
www.messagelabs.com 

Hosted Security 
Hosted Email Management

Ingen uppgift ISO Information från 
EU lagras inom 
EU, osv

Ingen uppgift Dygnet runt 100% Alla

VmWare  
www.vmware.com  

Mjukvara för att bygga molntjänster 
(Vcloud Express). Har inga egna datacenter 
utan verkar genom partners. Prisexemplet 
här bredvid gäller unmanaged hosting av 
virtuella maskiner via Vm ware-partnern 
Terremark

Från 2,59 kr/timme för 
en virtuell maskin med 
1 cpu och 0,5 GB ram

Ja Ingen uppgift Ja Ingen uppgift Avtalas individuellt Små och medelstora 
företag
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ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Connections – fildelning, profiler, 
aktiviteter, charts, chatt, e-formulär

Från 105 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Webbmöte Från 415 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% Alla

ibm  
www.lotuslive.com

Lotuslive Webbmöte med mötesadminis-
tration, kallelser, bekräftelser och väntrum

Från 685 kr/mån/anv Ja IBM:s egna 
datacenter

Ja 24/7, på engelska 99,5% tillgänglighet Alla

laWson softWare  
www.lawson.com 

Affärssystemet M3 Årlig prenumeration Ingen uppgift Ingen uppgift Ja Ingen uppgift 99,5% Sektorerna  
till verkning, distri- 
bution, mode,  
food & beverage

microsoft  
www.microsoft.com

Molnplattform för utveckling av  
applikationer och tjänster i .Net, Java,  
php, Ruby eller Ironpython.

Beräkning: 0,12 dollar/
timme. Lagring: 0,15 
dollar/GB/mån

Datacenter certifierade 
enligt ISO 27001 och 
SAS 70 typ 1 och 2

Kunden väljer 
vilket fysiskt 
datacenter som 
ska användas

Nej, men kommer  
under 2010

Ingen uppgift 99,90%– 
99,95%

Utvecklare, isv:er,  
hosting/integrations-
bolag m m 

mimecast  
www.mimecast.se

Mejllösning 320–1 000 kr/anv/år Har säkerhets-audits 
av tredje part

Ingen uppgift Ja 24/7, på svenska eller 
engelska

99,.999%. Mejl 100%, 
antivirus 98,5%, anti-
spam i snitt 99,5%

Alla

noVell   
www.novell.com

Cloud Security Service 
Intelligent Workload Management

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Molnleverantörer

noVell   
www.novell.com

Identity Manager 
Secure Login

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Slutkund

noVell   
www.novell.com

Access Manager 
Cloud Manager 
Suse Appliance Toolkit

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Molnleverantörer, 
slutkund

noVell   
www.novell.com

Business Service Management: koppla 
processer till applikationer, övervaka 
molnapplikationer ur tjänsteperspektiv m m

Säljs och prissätts via 
partner

Ingen uppgift Ingen uppgift Policystyrbart Fri support, ingen  
uppgift i övrigt

Ingen uppgift Ingen uppgift

ProjectPlace   
www.projectplace.se

Cloud Collaboration – samarbetsverktyg 
med möten och dokument- och ärende-
hantering

Från 180 kr/anv/mån Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Fri support på sju språk Ingen uppgift Alla

Qbranch   
www.qbranch.se

Kommunikations- och arbetsplats-
relaterade tjänster

Antispam: 3 kr/mån/
mejladress

ISO20000 Qbranch egna 
datacenter

Kommunikationen mel-
lan klient och plattform 
går att få krypterad

Kontorstid på svenska 
och engelska. 24/7 kan 
köpas till

99,6%–99,9%  
beroende på tjänst

100–3 000  
användare

racksPace   
www.rackspacehosting.se 

Rackspace Cloud: molnlagring Från 78 kr/mån per 
server (8 GB)

PCI-DSS-kompatibel. 
Ackrediterad enligt 
PCI-DSS nivå 1

Rackspaces egna 
datacenter

Ingen uppgift 24/7 100% Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Sales Cloud 2 (crm). Kan integreras med 
Google. Stödjer Iphone

Från 650 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Service Cloud 2: Kundtjänst i molnet.  
Kan integreras med telefonväxel och 
som sociala nätverk

Från 750 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Custom Cloud 2: utveckla och drifta  
egna applikationer på Salesforces  
plattform Force.com

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla som utvecklar 
eget

salesforce  
www.salesforce.com

Salesforce Chatter: Socialt nätverk för  
företag. IT-system som erp och kundtjänst 
kan integreras mot Chatter

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Kontorstid ingår,  
24/7 kan köpas till

99,9% i snitt Alla

salesforce  
www.salesforce.com

Appexchange 2: marknadsplats där  
kunder och utvecklare kan sälja och  
köpa Force.com-program.

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Ingen uppgift Ingen uppgift Salesforcekunder,  
utvecklare

salesforce  
www.salesforce.com

Chatterexchange: marknadsplats där  
kunder och utvecklare kan köpa och sälja 
sociala nätverk byggda på Chatter

Från 250 kr/anv/mån ISO 27001 Ingen uppgift Metadata håller varje 
kunds data separata

Ingen uppgift Ingen uppgift Salesforcekunder,  
utvecklare

sPecter   
www.specter.se

CRM, offert, ärendehantering, kredit-
upplysning, order/faktura, avtalsfakturering, 
butikskassa, lagerhantering, multilager,  
inköp, varianthantering, webbshopp-
koppling. Integration: Kreditor, DIBS, 
Pacsoft/Unifaun

Från 95 kr/mån + 995 
kr i startavgift

ITIL, PCI-DSS SAN-baserat Kunder separerade på 
lun-nivå (volymnivå)

Kontorstid för affärs-
systemet, 24/7 för  
driftmiljön

99,9% Små och medel- 
stora företag, ofta  
e-handel

symantec  
www.symantec.com  
www.messagelabs.com 

Hosted Security 
Hosted Email Management

Ingen uppgift ISO Information från 
EU lagras inom 
EU, osv

Ingen uppgift Dygnet runt 100% Alla

VmWare  
www.vmware.com  

Mjukvara för att bygga molntjänster 
(Vcloud Express). Har inga egna datacenter 
utan verkar genom partners. Prisexemplet 
här bredvid gäller unmanaged hosting av 
virtuella maskiner via Vm ware-partnern 
Terremark

Från 2,59 kr/timme för 
en virtuell maskin med 
1 cpu och 0,5 GB ram

Ja Ingen uppgift Ja Ingen uppgift Avtalas individuellt Små och medelstora 
företag

erfarenhetsutbyte är livsviktigt 
som cio. och frukosten är 
dagens viktigaste mål. 

Nu kombinerar vi de båda och önskar dig 
hjärtligt välkommen till CIO Frukostklubben 
på Stallmästaregården. 
En gång i månaden bjuder vi in till 

smygläsning av färskaste CIO Sweden och 
öppen diskussion kring CIO-frågor, med 
fokus på temat här i Upphandlingsguiden.

datum och ämnen: 
19 maj – Molnet
15 september – Bärbart
13 oktober – Licenshantering
10 november – IT-juridik/revision
  8 december – CRM

Med CIO Frukostklubben vill vi skapa ett 
lättsamt diskussionsforum för CIO:er där vi 
träffas för att utbyta erfarenheter. Om så 
önskas är även leverantörer inom ramen för 
temat – och som marknadsför sig via  
CIO Swedens kanaler – välkomna! 

Frukostklubb

foto stallmästaregården

Vad kostar det?
Du betalar ett 
självkostnadspris på 
145 kronor för frukosten 
på plats. Det är allt.

anmälan?
Meddela att du 
kommer på  
www.cio.se/
ciofrukostklubben


