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Kvalitet i processer,  stabil it-miljö 
och skalbarhet – det har Conscriptor 
uppnått med molnet. 

– Företagets expansion är ingen it-
fråga längre. tack vare att vi lagt ut it-
plattformen hos en molnleverantör 
kan vi öka från 60 anställda läkar-
sekreterare till hundra, säger vd hen-
ric Carlsson.

Företaget erbjuder journalhante-
ringstjänster på distans: läkare läser 
in patientformation i diktafoner, och 
när de ansluter diktafonen till datorn 
överförs ljudfilerna automatiskt till  
Conscriptor, där läkarsekreterare tar 
diktamen. Inom ett dygn kan läkarna 
signera och godkänna texterna i sina 
journalsystem. 

Den här tjänsten är byggd på en 
egenutvecklad plattform, som tidiga-
re fanns i Conscriptors serverhall. 

– men plattformen var inte dimen-
sionerad för vårt snabbt växande an-
tal ljudfiler. läkarsekreterarna fick 
logga in i flera olika miljöer, vilket 
skapade fördröjningar, säger Henric 
Carlsson. 

För att få upp prestanda behövde 
man extern hjälp sommaren 2009. 
Conscriptor dokumenterade sin af-
färsmodell och sin plattform, sina pro-
cesser och sina utmaningar. 

– Syftet var att it-företag skulle ge 
förslag på hur de kunde lösa vår situ-
ation. Vi hade inget krav på huruvida 
plattformen skulle stanna i huset, läg-
gas på entreprenad eller erbjudas som 
molntjänst, säger Henric Carlsson. 

Av fyra kandidater gick Conscrip-
tor vidare med två, som båda före-
slog en molnbaserad lösning.

– Vi utvärderade genom att lyfta ut 
delar av plattformen hos kandidater-
na, säger han. 

ConsCriptor

 Hamnade  
I mOlnet 
Conscriptor flyttade ut sin  
egen utvecklade plattform i  
molnet av prestandaskäl.

För ett år sedan föll valet på leveran-
tören Adequata, som idag förvaltar, 
driftar, uppgraderar och krypterar 
informationen i plattformen. 

– Vi kan använda 60 procent av 
den ursprungliga plattformen, med-
an Adequata adderat 40 procent. nu 
har läkarsekreterarna en molnbase-
rad desktoplösning, säger han. 

I höstas förde Conscriptor över af-
färssystem, redovisningssystem och 
crm till molnet. 

Vad är viktigt i ert molnavtal? 
– ett kriterium var att inte fastna i 

långa avtalstider eller låsta miljöer. I 
och med att teknik och prisbilder för-
ändras snabbt vill vi enkelt och 
snabbt kunna byta leverantör om så 
skulle bli fallet, säger han. ]

Case 1 Case 2 tabell KröniKa tips

Conscriptors förutsättnings-
lösa upphandling slutade i 
molnet, sid 39

Pulsen vann ännu en  
kommunal upphandling,  
sid 40

marknaden för moln - 
tjänster från A till Ö,  
sid 42–45

Ingen vill bli sittande  
med Svarte Petter,  
sid 43

Fyra tips till hugade  
spekulanter,  
sid 43

Behov, säKerhet, till-
gänglighet, pris och flexibi-
litet – det är samma klassis-
ka faktorer som spelar in 
när du upphandlar i molnet. 

– Molntjänster ska upp-
handlas efter samma grun-
der som annan it-upp-
handling. Förstudien ska 
definiera vilka behov verk-
samheten har och om det 
är aktuellt med integratio-
ner med befintliga it-lös-
ningar. Molnintegration är i 
regel inte någon stor trös-
kel längre, eftersom inte-
grationsmotorerna blir allt 
bättre, säger Carl-Henrik 
Hallström, Nordenchef på 

rådgivningsföretaget 
Equaterra.

I kravbilden är det viktigt 
att definiera vilken tillgäng-
lighet man vill ha. Och i av-
talet bör du ha en klausul 
som beskriver vad som hän-
der då tjänsten avslutas. 
Det kan vara viktigt med 
enkel tillgång till dina data 
om du vill byta leverantör.

När det gäller säkerhet 
bör du syna leverantörer-
nas infrastruktur och poli-
cy. Allt från behörighets-
grader till datalagring.

– Ta reda på legala 
aspekter på hanteringen av 
olika typer av information. 

För den finansiella sektorn 
finns till exempel regelverk 
om datalagring inom EU. 
Om leverantören lagrar en 
kunds finansiella data ut-
anför EU innebär det att 
molnkunden bryter mot 
lagstiftningen.

Välj den prismodell som 
är mest optimal –  per an-
vändare, per transaktion, 
per månad eller kvartal. 

– Se till att kunna ändra 
betalningsmodeller under 
avtalstiden. Molnleveran-
törerna är på jakt efter refe-
renskunder, så det är ett 
gyllene tillfälle att prisför-
handla, säger Carl-Henrik.

Det är en fördel att välja 
en leverantör som har ett 
brett erbjudande. I morgon 
kanske du vill ha mer i mol-
net än du tänkt på idag.

När lönar det sig inte att 
köpa molntjänster?

– En professionell förstu-
die bör visa vad som gäller 
för varje enskilt fall, säger 
Carl-Henrik Hallström.

vad bör man mer göra 
under gallringen? 

– Dagens molnkoncept 
är nya och obeprövade. Var 
noga med att ta referenser. 
Dra nytta av ditt nätverk 
som CIO för att ta del av 
andras erfarenheter! ]

carl-henrik  
hallström på  
Equaterra är månadens 
experttipsare.

”GylleNe tillfälle att förhaNdla om priset”

conscriptor
verksamhet ... Journalhantering
anställda ... 65
Upphandlad lösning ... Moln
lösning från Adequata
omsättning ... 28 miljoner kr
på webben ... www.conscriptor.se

henric cArlsson  
gjorde en förutsättnings-
lös upphandling som 
slutade i molnet.

mOlntjänSter
upphandling av munernas interna processer. några 

exempel är handläggning, utredning 
och ekonomihantering. I lösningen 
finns till exempel ett 60-tal leveran-
törer inom hemtjänsten integrerade. 

UNder året  kommer kommuninvå-
nare att få tillgång till de interaktiva 
webbtjänsterna inom socialtjänsten. 
Användarna ges möjlighet att inte-
grera med kommunen och kontrolle-
ra status dygnet runt. Ytterligare ett 
20-tal kommuner i Storstockholm 
ska börja använda Pulsen Combine. 

Vad kunde ni ha gjort bättre? 
– I princip ingenting. möjligtvis 

skulle vi ha ett högre tempo under 
upphandlingen. ]

  naCKa:

 En kommun där   
PulSen Slår

När NacKa KommUN 2005 skulle börja 
ta steget för självservicetjänster för 
sin socialtjänst på webben stötte man 
på problem: 

– Sedan åtta år har vi haft e-själv-
servicetjänster för skola och barn-
omsorg, kallat nacka 24. Att i nästa 
steg själva lansera socialtjänster på 
webben skulle bli på tok för dyrt och 
komplext, säger lennart Jonasson, 
stadsdirektör på nacka kommun.

en projektgrupp i nacka kommun 
började tillsammans med hundratals 
användare syna alla processer inom 
socialtjänsten. Projektgruppen kom 
fram till att kommunen skulle kunna 
spara närmare 30 procent av sina ad-
ministrativa kostnader genom att läg-

nacka
verksamhet ... Kommun 
anställda ... 4 200
Upphandlad lösning ... Pulsen 
combine
investering ...10 miljoner kronor
Budget ... 3,5 miljarder kronor
på webben ... www.nacka.se

JonAs ströMfelt,  
koncerncontroller på 
Ragn-Sells.

För många stockholmskommuner 
blev molnet en förutsättning för  
att fortsätta rulla ut e-tjänster.

ga ut socialtjänsterna på webben. 
Dels genom att kommuninvånarna 
själva skötte viss hantering genom 
självservice på webben, dels genom 
effektivare interna processer. 

täBy och UpplaNds väsBy  involvera-
des i nackaprojektet. tillsammans 
gick de tre kommunerna ut med en 
öppen upphandlingsförfrågan, där 
de noga hade definierat sina proces-
ser, som inom socialtjänsten är de-
samma oavsett kommun.  

– Sedan fick vi in flera anbud med 
olika förslag på lösningar. Valet föll 
slutligen på Pulsen, säger lennart  
jonasson.

Varför pulsen? 
– Vi märkte tidigt att Pulsen hade 

en långsiktig e-strategi. De har stor 
er farenhet av att arbeta med kommu-
nala verksamhetssystem. Därtill kun-
de de erbjuda en mycket billigare lös-
ning än de dyraste leverantörerna.

Den molnbaserade lösningen kall-
las Pulsen Combine och stödjer kom-
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affärer i molnet
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leveraNtör molNerBjUdaNde prisBild/prisexempel målGrUpp sUpport sla reGelverK om datalaGriNGeN

24seveNoffice Erp, ekonomi, crm, projekt, timregistrering,  
filhantering, mejl 50–500 kr/mån 5–200 användare Kontorstid (SV) 99,6 Ingen uppgift

adeqUata Virtuella skrivbord/klienter, Xendesktop, drift av kunds 
applikationer Ingen uppgift 5–500 användare Kontorstid. 24/7 kan köpas 99,6 Ja I Adequatas infra struktur.  

I bergrum

atea Spamtvätt, videokonferens, mejl, backup,  
övervakning, Sharepoint Offert Alla 24/7×365 (SV) 99,6 Ingen uppgift

Basefarm Cloud Platform (virtuella maskiner),  
Web Platform (filer) VM från 260 kr/mån Media, e-handel,  

offentlighet m m Från kontorstid till 24/7 99,5, 99,8, 99,9 ISO 27001, ISO 
17799, PCI-DSS Delad, kunddedikerad

BUrBoo Servrar, lagring, Burdoc innehållshantering,  
Zimbra samarbetsverktyg. Rackspace-återförsäljare

Från 6 000 kr/mån. Zimbra 250 kr/
anv/mån. Servrar från 100 kr/mån. 
Lagring från 1,25 kr/GB/mån

Alla Kontorstid eller 24/7×365 Ingen uppgift Ja

cyGrids Exchange, Sharepoint, Dynamics CRM4, Livemeeting, 
webbhosting, SQL, servrar, backup, webb/mejlsäkerhet

Hosted Exchange från 29 kr/mån,  
Hosted CRM 4 345 kr/mån

Alla (fokus på små till  
mellanstora)

Kontorstid (SV/EN).  
24/7 kan köpas Upp till 99,9 Ja I Cygrids infrastruktur

dGc VPS Från 790 kr Medelstora till stora kunder SV/EN Bas, plus, premium Ja

dGc VPDC Från 6200 kr Medelstora till stora kunder SV/EN Bas, plus, premium Ja

dGc Google Apps Från 40 kr Små till medelstora kunder, 
skolor SV/EN Googles SLA Ja

dGc Säkerhetskopiering Volymbaserat Medelstora till stora kunder SV/EN Bas, plus, premium Ja

dGc Lagring Volymbaserat Medelstora till stora kunder SV/EN Bas, plus, premium Ja

dGc Hosted Exchange Från 99 kr Medelstora till stora kunder SV/EN Bas, plus, premium Ja

e-coNomics Bokföring Volymbegränsat från 69 kr/mån 1–50 anställda Kontorstid (SV) Ingen uppgift Säkerhetscertifierade 
av KPMG och E&Y

I överenskomna ut rymmen 
och länder

e-coNomics CRM/affärssystem Från 370 kr/mån Ingen uppgift Webinars (SV) Ingen uppgift Ingen uppgift

fortNox CRM/affärssystem 89 kr/mån Små till medelstora kunder Kontorstid 99,6 Ja Drift- och säkerhets-
bevakning 24/7

GooGle Google Apps for Business 40 euro/anv/år Alla 24/7 99,9 SAS70 typ II I Googles distribu- 
erade datacenter 

hp PPM Beroende på konfiguration Mellanstora till stora kunder 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp ALM Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Quality Center Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Performance Center Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Elastic Testing (Load Test on Tap) Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Application Security Center Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,7 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Business Availability Center Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp BAC Anywhere Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp SiteSeer Beroende på konfiguration Alla 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp DDMi & uCMDB Beroende på konfiguration Mellanstora till stora kunder 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Asset Manager Beroende på konfiguration Mellanstora till stora kunder 24/7x365 99,9 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

hp Service Manager Beroende på konfiguration Mellanstora till stora kunder 24/7x365 99,7 ISO/IEC 27001 Hos HP SaaS

iBm Smart Desktop Cloud: skrivbordsmiljö hos kund eller i 
IBM:s moln Prissätts per virtuell enhet Alla 24/7 Olika nivåer Ja

iBm Smart Business Storage Cloud: lagringsmoln hos kund Beroende på storlek Större kunder Tillval Ej tillämpbart Ingen uppgift

iBm Smart Business Compute Cloud: servrar och lagring hos 
kund eller i IBM:s moln Från 85 öre/server/timme Alla 24/7 99,5 Ja

iBm Tivoli Live Monitoring Services Från 116 kr/enhet/månad Alla 24/7 Ingen uppgift Ingen uppgift

iBm Tivoli Live Service Manager Ingen uppgift Alla 24/7 Ingen uppgift Ingen uppgift

iBm Managed Backup Cloud Pris per TB + abonnemangsavgift Alla 24/7 Ingen uppgift Ja

iBm Smart Business Test & Development: servrar, lagring och 
utvecklingsplattform hos kund eller i IBM:s moln Från 85 öre/server/timme Alla 24/7 99,5 Ja

iBm Smart Analytics Cloud Ingen uppgift Ingen uppgift 24/7 Ingen uppgift Ingen uppgift

iBm Managed Security Services Ingen uppgift Alla 24/7 Ingen uppgift Ja

iBm Cloudburst: nyckelfärdig lösning för privat moln Beroende på storlek och  
utrustningsnivå Alla Tillval Ej tillämpbart Ja

iBm Managed Backup Cloud (hos kund eller i IBM:s moln) Offert Alla 24/7 (EN) Ingen uppgift Ingen uppgift I IBM:s eller kunds  
datacenter

iBm Lotuslive iNotes Från 18 kr/anv/mån Alla 24/7 (EN) 99,5 Ja I IBM:s datacenter

iBm Lotuslive Notes Från 43 kr/anv/mån Alla 24/7 (EN) 99,5 Ja I IBM:s datacenter

iBm Lotuslive Engage Från 402 kr/anv/mån Alla 24/7 (EN) 99,5 Ja I IBM:s datacenter

iBm Lotuslive Connections Från 53 kr/anv/mån Alla 24/7 (EN) 99,5 Ja I IBM:s datacenter

iBm Lotuslive Webbmöte Från 341 kr/anv/mån Alla 24/7 (EN) 99,5 Ja I IBM:s datacenter
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medaN år 2010 var GodNatt på molnmarknaden blir 2011 
molnets trampolin. Analysföretaget IDC spår att de svens-
ka molnen omsätter 230 miljoner euro, med en tillväxt på 
40 procent för publika moln i år. 

Magnus Mårtensson, tung molnkonsult på konsultföre-
taget Diversify, pekar på tre orsaker. Finanskrisen har klingat 
av och kunder har behövt tid för att vänja sig med tanken att 
köpa moln. Och stora it-jättar drar med sig sina partners. 

Alla springer runt som yra höns för att hitta sin plats i kana-
len. De stora jättarna som IBM  och Microsoft  erbjuder de tre 
grundstenarna platform as service, software as service och 
infrastructure as a service. jättarna bygger publika och priva-
ta moln och erbjuder egna molntjänster. till exempel micro-
softs 365 som är en paketering av bland annat exchange, 
Sharepoint och lynx (webbmöten). 

meN jättarNas partNer vill inte bli frånsprungna. konsult-
företaget Atea  säljer microsofts molntjänster (se Duellen på 
sid 13). Outsourcingföretag som Qbranch  och affärssystems-
företag som Agresso  hänger med vågen. likaså klassiska 
hosting- och säkerhetsföretag. Vid sidan finns nischade 
molnföretag som 24sevenoffice, Specter, Fortnox och E-cono-
mic. Därtill finns leverantörer som Cloudmore  som inte säl-
jer publika molntjänster på marknaden, utan snickrar 
molntjänster åt andra. 

Och de publika molntjänsterna blir allt mer nischade. På 
IBm-menyn finns till exempel allt från beräkningskapacitet 
till utveckling och testverktyg för it-avdelningen. 

Förutom att alla vill vara med vill alla också bredda sina 
portföljer, menar magnus mårtensson. Ingen har råd att  
stå utanför med svarte petter. De små nischade molnföre-
tagen får dock svårt att överleva, siar han. De kraschar – eller 
blir i bästa fall blir uppköpta – på sikt. 

men att köpa molntjänster är i regel ingen enkel match 
idag. en kund kan installera en applikation hos moln-
leverantör A men inte hos leverantör B. För molnupp-
handlare krävs rejäla utvärderingar. Därför håller nu ISO:s 
expertgrupp för molnet att standardisera på elva olika moln-
områden. Om två år lär standardiseringen bli realitet. ]

4 blivande  
molnbeställare

tips 
 för
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iK
A johan cooke ställer i varje nummer   

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

❶ inför molntjänster 
stegvis och behovsprövat.
❷ gransKa säkerheten,  
leverantörens policyer och 
legala aspekter.

❸ utVärdera prismo-
dellen, inte bara kostnaden.
❹ säKra tillgången 
till dina data när tjänsten  
avslutas.

MÖJLiGHEtEr 
BLanD MoLnEn

listAn VisAr ett UrVAl AV leVerAntörer och erbJUdAnden. UPPgifternA KoMMer från företAgen sJälVA och är redigerAde AV cio sweden.            

Ingen vill bli sittande  
meD SVArte  Petter
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iBs IBS Enterprise 7 affärssystem Från 750 kr/anv/mån Medelstora kunder,  
distribution & logistik Enligt avtal Enligt avtal Enligt avtal I egen DB/partition

ipeer Virtuell server, co-location, dedikerad server &  
managed hosting

VPS från 165kr/mån, dedikerad 
server från 1 595 kr/mån Alla Kontorstid (SV). 24/7- 

kontakt kan köpas
3 nivåer, från kontorstid till 
24/7

It-revision av  
kund tillåten I sekundärt datacenter (offsite) 

lawsoN Lawson M3 affärssystem, Fashion PLM (bransch-
specifikt) Årsavgift Medelstora kunder Full support 99,5 It-revision av  

kund tillåten Varje kund har en egen databas

mcafee Email Protection,  Endpoint Protection, Web Protection, 
Vulnerability Assessment Ingen uppgift Alla Guldsupport ingår Ingen uppgift Ingen uppgift

microsoft Windows Azure: os i molnet för .NET, Java,  
PHP, Ruby eller IronPython

31 öre/beräkningstimme, 94 öre/
lagrad GB/mån, m m

Alla (även utvecklare och 
integratörer) Diverse erbjudanden 99,9–99,95 ISO 27001:2005,  

SAS 70 Typ 1 och 2
Kunden bestämmer i vilket datacenter  
data ska lagras

microsoft SQL Azure: relationsdatabas och BI-plattform 63 kr/GB/mån Alla (även utvecklare och 
integratörer) Diverse erbjudanden 99,9 ISO 27001:2005,  

SAS 70 Typ 1 och 2
Kunden bestämmer i vilket datacenter  
data ska lagras

microsoft Appfabric:  integrera dina applikationer med Azure 60 öre/GB in, 90 öre/GB ut Alla (även utvecklare och 
integratörer) Diverse erbjudanden 99,9 ISO 27001:2005,  

SAS 70 Typ 1 och 2
Kunden bestämmer i vilket datacenter  
data ska lagras

Novell Cloud Security Service Säljs via partner, som prissätter MSP, molnleveran törer Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift

Novell Identity Manager 4.0 Säljs via partner, som prissätter Slutkund Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift

Novell SecureLogin 7.0 Säljs via partner, som prissätter Slutkund Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift

Novell Access Manager 3.1 Säljs via partner, som prissätter MSP, molnleveran törer,  
slutkund Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift

Novell Intelligent Workload Managment Säljs via partner, som prissätter Moln leverantörer, slutkund Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift Kan styra var data lagras

Novell Cloud Manager Säljs via partner, som prissätter Moln leverantörer, slutkund Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift Kan styra var data lagras

Novell Suse Appliance Toolkit Säljs via partner, som prissätter Moln leverantörer, slutkund Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift

Novell Business Service Management: koppla processer till 
applikationer, övervaka ur tjänsteperspektiv osv Säljs via partner, som prissätter Ingen uppgift Fri support Avtalas med leverantör Ingen uppgift

paNda  Cloud Office Protection 398 kr/år/anv vid 100 licenser Alla Kontorstid (SV), 24/7 (EN) 99,5 Webtrust, Applus,  
ISO 27001 m fl Data lagras inom EU

paNda Cloud Email Protection 188 kr/år/mejlbox vid 100 licenser Alla Kontorstid (SV), 24/7 (EN) 99,9 Ingen uppgift Data lagras inom EU

paNda Cloud Internet Protection Från 369 kr/år/anv vid 100 licenser Alla Kontorstid (SV), 24/7 (EN) 99,99 Ingen uppgift Inom Sverige, EU och/eller USA (krypterat) 

pc-ware SAM as a Service Ingen uppgift Stora till medelstora kunder Ja Ingen uppgift Ingen uppgift

pUlseN Pulsen Combine Engångskostnad + abonnemang Myndighet, utförare,  
medborgare Ja Beror på kravställning SOL, HSL, LSS mfl

projectplace Samarbetsverktyg för projekt på webben Från 180kr/anv/mån Alla Fri support på sju språk Beror på kund och avtal Ingen uppgift

qBraNch Desktop as a service, Hosted Exchange, antivirus m m DaaS: 700 kr/desktop/mån 100–5 000 anv Kontorstid (SV/EN).  
24/7 kan köpas 99,6–99,9 ISO 20000, SAS70,  

ISO27000 I egna hallar

racKspace Rackspace Cloud (lagring) Från 76 kr/mån Alla 24/7×365 100% PCI-DSS

specter CRM / affärssystem Från 95 kr/ mån + 995 kr startavgift Små till medelstora kunder Kontorstid, jour för butiker 99,9 ITIL, PCI-DSS SAN-baserat

sUNGard Infrastruktur som tjänst med övervakning, nätverk,  
lagring och säkerhetstjänster Från 850 kr/mån för 1 VM Alla Support 24/7×365 99,99 ISO 14001, ISO 9001 

ISO 27001 Inom EU

symaNtec Messagelabs Email Security Services Offert Alla 24/7 100% tillgänglighet ISO-standarder  Data från EU-länder stannar inom EU

symaNtec Messagelabs Hosted Email Encryption Offert Alla 24/7 100% tillgänglighet ISO-standarder  Data från EU-länder stannar inom EU

symaNtec Messagelabs Hosted Web Security Service Offert Alla 24/7 100% tillgänglighet ISO-standarder  Data från EU-länder stannar inom EU

symaNtec Messagelabs Hosted Endpoint Protection Offert Alla 24/7 100% tillgänglighet ISO-standarder  Data från EU-länder stannar inom EU

symaNtec Messagelabs Hosted Instant Messaging Security Offert Alla 24/7 100% tillgänglighet ISO-standarder  Data från EU-länder stannar inom EU

symaNtec Messagelabs Hosted Email Archiving Offert Alla 24/7 100% tillgänglighet ISO-standarder  Data från EU-länder stannar inom EU

treNd micro Safesync 380 kr/år Konsument, små till medel-
stora företag Ja Enligt avtal Ingen uppgift

treNd micro Smart Protection Network Inkluderat i produktabonnemang Alla Automatisk Inbyggt Ingen uppgift

treNd micro Hosted Email Security Ingen uppgift Alla Ja Ingen uppgift BS7799, BSI GSZ,  
ISO9001, SAS 70 m fl Endast karantän

treNd micro Hybrid Ingen uppgift Medelstora till stora kunder Ja Enligt avtal Ingen uppgift Endast karantän

treNd micro Worry-Free Business Security Advanced Ingen uppgift Små till medelstora kunder Ja Enligt avtal Ingen uppgift Endast karantän

UNit4 Samtliga produkter kan levereras i molnet (Agresso m fl) Offert Alla Kontorstid (SV) Normalt 99,5 ISO 27002 Lagrar endast data som har med aktuell  
applikation att göra

weBlaNd Hosted Exchange, fil, terminalserver, applikation,  
Sharepoint, backup Från 40 kr/anv/mån Små till medelstora företag Kontorstid (SV).  

Felanmälan 24/7 Enligt avtal Ja Data lagras i egen regi i Sverige

vmware Mjukvara för att bygga molntjänster (vCloud Express) Tjänster prissätts av leverantörer Molntjänstbyggare av  
alla olika slag

Av respektive leverantör  
eller via återförsäljare Enligt avtal Ja Allt data överförs krypterat
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Släpp CIO:erna 
loss, det är vår!
när det Våras i sverige blir 
vi som förbytta. Vi blir gladare och 
vänligare, men framför allt bör-
jar vi tänka mer på förändring.

Kanske är det vårsolen som 
skänker nytt ljus på gamla pro-
blem och förhoppningsvis tillika 
helt nya lösningar och vägar. 
dock känner jag att vi i verklig-
heten inte alltid testar den nya 
vägen, utan ofta försöker med 
samma gamla lösningar. själv 
har jag joggat ett par gånger 
med beach 2011 i åtanke. lika-
dant gjorde jag även 2010. 
 
liKsoM Jag står it-sverige 
också inför beach 2011, och frå-
gan är: ska vi gömma oss i vassen 
igen, eller ta ett nytt grepp för att 
säkerställa att it-miljön kommer 
att vara i perfekt form både i som-
mar och kommande somrar?

Jämförelsen må vara löjlig – 
men talande. Många företag sit-
ter fast i fällan där majoriteten 
av it-budgeten går till drift och 
underhåll – utan förståelse i led-
ningen för att it-budgeten kan 
investeras, inte bara spenderas. 
en bakomliggande faktor i 
många fall är att Cio:n har fått 
stämpeln som en intern leveran-
tör, och inte den strategiska part-
ner som ledningen verkligen be-
höver i dessa frågor. att Cio:n 
ses som den som ser till att infra-
strukturen fungerar, inte den som 
enar it och affärsresultat.

en sektor som ligger i hårdträ-
ning inför beach 2011 är vården, 
där det digitala sjukhuset verkli-
gen har gjort sin entré. framför 
allt är det norge som ligger i 
framkant med två sjukhus med 
full integration mellan it och 
verksamhet. resultatet? Kortare 
vårdtid, förbättrad patientmiljö 
och förbättrad arbetsmiljö för 
personal är tydliga bevis på vad 
investering i innovation kan  
generera. 

på Vitalis i göteborg presente-
rade hp exemplet med det digi-
tala sjukhuset st olav i trond-
heim för att inspirera sektorn till 

nytänkade och 
mod. på hp 
pole position 
day i maj håller 
vi samma tema 
– mod. hoppas 
vi ses där!  

KJell Ahlzén 
Vd, hP sverige


