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Dustin expanderade och  
köpte kommunikation  
som tjänst, sid 40

addskills fastnade för en  
leverantör som matchade  
deras egen storlek, sid 40

12 kSt- och uC-leverantörer, 
från atea till teliasonera,  
sid 42–43

Om ni själva driftar tele
fonin och har en klassisk 
telefonväxel kan KST –
kommunikation som tjänst 
– vara ett klockrent alterna
tiv. Låt en leverantör an
svara för telefonin ungefär 
som när man lägger ut it.

– Steg ett är att göra en 
verksamhetsanalys och 
skapa en långsiktigt telefo
nistrategi.  Uppemot 80 
procent av Sveriges verk
samheter behöver inte 
längre egna klassiska tele
fonväxlar. De flesta klarar 
sig utmärkt med virtuell 

växel och mobiltelefoner, 
säger jukka Ristijärvi, vd 
på det oberoende konsult
bolaget Telemanagement. 

Av kvalitetsskäl är det 
viktigt att uppskatta vilka 
trafikvolymer som verk
samheten genererar vid 
olika tidpunkter. Inkom
mande samtal till kund
service kan vara mer affärs
kritiskt än intern telefoni. 

– Därför ska man koppla 
slanivåer  till varje tjänst, 
säger Jukka Ristijärvi. 

Sedan ska ett förfråg
ningsunderlag formuleras. 

Skicka inte bara till din be
fintliga operatör utan låt 
även konkurrenterna vara 
med i utvärderingen:

– KST erbjudanden kan 
skilja sig rejält. Operatörer
na är olika bra på att pake
tera och leverera. De job
bar med skilda virtuella 
växellösningar och har oli
ka leverantörer i ryggen, 
säger Jukka Ristijärvi. 

En trend är att KSTleve
rantörerna bakar in UC, 
unified communications
tjänster, i sina KSTerbju
danden. Om ni behöver  

avancerade UCtjänster  
är Jukka Ristijärvis råd att 
göra en separat UCupp
handling efter att ni fått 
KST på plats.      

– Det är i regel system
integratörer som är vas
sast på att erbjuda skräd
darsydda UCtjänster. Då 
kan det handla om att inte
grera kanaler som tal, mejl, 
chatt och sociala medier. 
Då är det viktigt att välja 
den leverantör som vill job
ba strategiskt och långsik
tigt med dig som kund, sä
ger Jukka Ristijärvi. ]

jukka ristijärvi på 
oberoende konsultfirman 
Telemanagement är 
denna månads expert
tipsare.

”Upphandla KsT Och Uc sepaRaT”

kOmmunIkatIOn
upphandling av

bröllop mellan 
kSt och uC,  
sid 43

Fyra tips för  
kommunikations-
outsourcaren, sid 43

KRÖniKa         Tips

att det inte bara hand
lade om en teknisk 
utmaning, utan lika 
mycket om en organisa
torisk, säger Gunnar 
Fröderberg, CIO på 
Folksam.

– Resultatet blev 
Folksams Integrations
kontor (FIK), en enhet 
som har som uppgift att 
serva resten av organisa
tionen med SOAbaserade 
integrationstjänster. FIK 
följer huvuddragen kring 
det som Gartner kallar 
ICC, men utvecklings
metodiken är baserad på 
Scrum. Modellen ger 
lättrörlighet med möjlig
het att prioritera om hela 
integrationsarbetet var 
30:e dag, vilket har varit 
en viktig framgångsfak

tor, berättar Gunnar 
Fröderberg.

FIK har byggts upp  
som ett samarbetsprojekt 
mellan Folksams ITav
delning och Open Source
företaget Redpill Linpro, 
som även levererar svensk 
support 24/7 på såväl 
utvecklingsmiljö som 
integrationsplattform.

– Att Open Source 
lösningar inte bara är 
kostnadseffektiva och 
skalbara utan även ökar 
kundens strategiska 
kontroll är faktorer  
som gör att denna typ  
av lösning blir väldigt 
framgångsrika, säger 
Anders Liling, CEO på 
Redpill Linpro.
– Vi är mycket nöjda med 
utvecklingen så här 

långt. Integrationslös
ningarna som utvecklats 
har skapat stor nytta för 
verksamheten. Vi ser 
fram emot att fortsätta 
arbetet och kan redan nu 
se att potentialen för 
återanvändande är be  
tydande. Att lösningen 
levereras och supporteras 
av lokala experter ger oss 
ytterligare trygghet för 
fortsättningen, avslutar 
Gunnar Frödeberg.

aDvertorial

FOLKSAM MOT SOA MEd OpEn SOuRCE OCh ICC
folksam 
har, sedan 
drygt ett år 
tillbaka, på  
börjat arbetet 
för att nå en 
renodlad 
SOAarkitek
tur, baserad 
på en Enter

prise Service Bus (ESB).  
– när vi började titta på 

vad som skulle krävas för 
att samla all information 
kring en kund insåg vi 
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Gunnar 
Fröderberg, 
CIO, Folksam

”�Open�Source-�
lösningar�är�inte�
bara�kostnads-
effektiva,�utan�
ökar�kundens�stra-
tegiska�kontroll.”

bil, mjukvarutelefon eller webben. 
meddelandena blir ljudfiler som kan 
spelas, sparas eller skickas vidare. 
man har också valt ”presence” med 
hänvisningsinformation, instant mes-
saging, sms från datorn samt Outlook-
integration med faxmöjligheter.

– Vi ser en möjlighet att integrera 
vårt crm-system med telefonin, säger 
Per Häggman.

Vad är ni mindre nöjda med?
– Vi har bara haft lösningen en må-

nad än så länge. men ljudkvaliteten i 
bredbandsnätet var inte bra till en 
början, vilket visade sig bero på ljud-
inställningar i Windows. 

addskills betalar 8 000 kronor per 
månad för ip-telefonin. med tele2-
abonnemangen inräknade blir må-
nadskostnaden 22 000 kronor. ]

 addsKills:

    Lika storlekar   
leka bäSt

näR addsKills TelefOnilösning – ba-
serad på klassisk växel och analoga 
telefoner – började bli allt för krång-
lig att integrera på företagets fem kon-
tor fick det vara nog: 

– Det började likna ett lapptäcke 
för att få en lösning som passade vår 
verksamhet. Vi bestämde oss för att 
satsa på en framtidssäker och skalbar 
telefonilösning, säger per häggman, 
vd på addskills. 

Och addskills ville inte drifta nå-
gon sådan lösning själva, utan den 
skulle köpas som en tjänst.   

– Förutom våra mobiltelefoner vil-
le vi i lösningen ha nya fasta ip-telefo-
ner samt pc-baserade mjukvarutele-
foner, säger Per Häggman. 

man utvärderade kommunikation-
som-stjänst-erbjudanden från ett tio-

Addskills
verksamhet ... It-utbildning
antal anställda ... 40 
Upphandlad tjänst ...  
Kommunikation som tjänst +  
unified communcations
leverantör ... Efftel 
Webb ... www.addskills.se

pEr häggman  på 
Addskills valde Efftel.

För utbildningsföretaget Addskills 
blev KST och UC en förutsättning  
för en framtidssäker lösning. 

tal leverantörer, bland annat från su-
perjätten Telia och den mindre leve-
rantören Efftel. 

– Och vi valde efftel. De var lyhör-
da och tydliga i sitt erbjudande. För 
oss passar det bra att välja en leveran-
tör som motsvarar vår företagsstor-
lek. Som liten kund hos en stor opera-
tör är man inte lika viktig, säger Per 
Häggman.

addskills gjorde en pilot med ett 
par användare innan man tog beslut.

lösningen byggeR på den ip-baserade 
tjänsten efftel max, med Tele2 mex-
abonnemang.

– Varje användare kan välja att 
koppla mobil eller mjukvarutelefon 
till sin anknytning, eller en kombina-
tion, säger Per Häggman.

alla mobilsamtal dirigeras via den 
virtuella växeln. Samtal med mjuk-
varutelefonerna skickas via addskills 
eget datanät. 

addskills har valt några av unified 
communications-funktionerna i eff-
tel max. ett exempel är en serverba-
serad röstbrevlåda, som nås via mo-

hUvUdKOnTORsflyTT och ny datorhall. 
Företagsförvärv i Danmark och ny 
verksamhet i norge. mot den bak-
grunden fanns det ingen möjlighet 
för elektronikkedjan Dustin att bygga 
ut sin gamla telefonimiljö. 

– Det hade både blivit både oflexi-
belt och dyrt att fortsätta bygga vida-
re på våra klassiska telefonväxlar. Vi 
ville ta ett helhetsgrepp om hela tele-
fonilösningen, säger anders lund
sten, CIO på Dustin, ett företag som 
växer med mer än 10 procent årligen. 

mars 2010 beslutade Dustin sig för 
att köpa kSt, kommunikation som 
tjänst. Dels skulle man då inte behö-
va någon egen personal som ansva-
rade för telefonin, dels skulle man få 
en flexibel och skalbar lösning.  

– Huvudspåret i kSt var att upp-
handla ip-telefoni och mobile exten-
sion, mex. I stället för våra gamla 
kontorstelefoner skulle vi i mex  
använda mobiltelefonerna som an-
knytning i den virtuella växeln, säger 
anders lundsten.

Tdc, sOm Redan vaR Dus tins wan-le-
verantör, var självskriven som kandi-
dat i upphandlingen. Där fick de säll-
skap av jättarna telia och tele2. lös-
ningen skulle finnas på plats sex må-
nader senare när huvudkontoret flyt-
tade in i nya lokaler i september 2010. 

tDC gick segrande ur striden. 
– Vi hade en extremt tuff tidsplan. 

Vi  flyttade till ny datorhall och inför-
de ett nydesignat  ip-nät för hela den 
nordiska verksamheten. tDC var 
mest lyhörda och flexibla för hur lös-
ningarna skulle designas. De kunde 
leverera sin kSt-lösning på kortast 
tid, fullt integrerad in i vårt nya ip-
nät, säger anders lundsten. 

För själva den tekniska lösningen 
har man skrivit avtal som löper över 

   dusTin:

Valde KST under  
  exPanSIOn  
Dustin expanderade i Norden,  
slängde de ut sin gamla telefoni
lösning, och köpte KST.

fem år. För samtalsvolymen råder det 
ettårsavtal. 

sOm TilläggsTjänsTeR i kSt-lösning-
en finns bland annat växeltelefoni-
tjänst och röstbrevlådor. 

– På längre sikt vill vi sy ihop en af-
färsmodell med tDC för att integre-
ra vår kSt-baserade telefoni med en 
större satsning på unified communi-
cations, säger anders lundsten.     

Finns det några nackdelar med 
att köpa KsT?

– Hittills har jag inte upplevt några 
nackdelar. ekonomiskt är det ingen 
större skillnad, men kvalitetsmässigt 
gentemot kund och medarbetare 
innebär den här satsningen en rejäl 
uppgradering, slutar han. ]

dustin
verksamhet ... IT- och hem-
elektronikåterförsäljare 
antal anställda ... 400
Upphandlad tjänst ... Kommu-
nikation som tjänst
leverantör ... TDC
Webb ... www.dustin.se

anDErs lunDsTEn  
på Dustin valde TDC.
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aTea  
www.atea.se

Användaren kan ha upp till tre termi
naler och välja mellan en kombination 
av fast telefon, mobil och mjukvaru
telefon. Funktioner  såsom röstbrevlå
dor kan läggas till eller tas bort under 
avtalstidens gång.

Bygger på itstandarder, vilket  
underlättar integration mot kundens 
befintliga system. Vidareutvecklas 
kontinuerligt.

Inställelsetid från 4h. Certifie
rade tekniker på 32 kontor 
runt om i Sverige. 

Felanmälan och sup
port 24/7/365.

Telefoni: 250 användare 
och uppåt. 

UC: alla,  oavsett storlek 
och bransch.

Stena Metall, Bisnode, 
Folkuniversitetet,  
Tetrapak, Stockholms 
Läns Landsting,  
Lantmännen.

Ingen uppgift

cygaTe  
www.cygate.se

Användaren kan ha flera sorters termi
naler, såsom fast, mobil och mjukvaru
baserade telefon. Funktioner  såsom 
röstbrevlådor kan läggas till eller tas 
bort under avtalstidens gång. 

Ger möjlighet att använda UC 
funktioner både på arbetsplatsen  
och mobilt med bärbara datorer  
eller smartphone.

24/7/365 med inställelsetid 
från 2h och åtgärdstider från 
4h. Även sla i form av garante
rade tillgänglighetnivåer.

Felanmälan och sup
port dygnet runt.

Främst från 200 använ
dare och uppåt, men 
även mindre företag.

Swedbank, ICA, 
Granngården,  
Systembolaget,  
Riksgäldskontoret.

Ingen uppgift.

dgc access  
www.dgc.se

DGC Centrex är en centraliserad nät
baserad växellösning,  skalbar och an
passningsbar, med tjänster som hän
visning, kontaktcenter, och mobilinte
gration (mex). 

— Bas: må–fr 7–22

Plus: må–sö 7–22

Premium: 24/7

Enligt sla ovan. 50–5 000 anknytningar. Göteborg Energi,  
Medborgarskolan.

Business
anknytningar 
från 69 kr per 
månad.

effTel  
www.efftel.com

Tjänstebaserat växelerbjudande med 
valbar outsourcinggrad vad gäller sup
port, installation, mobiler, fasta tele 
foner, mobilabonnemang, telefonist
tjänster etc. Kundtjänst. Även helhets 
paket för den som vill lägga ut allt.

Erbjuder systemintegration. Funk
tionsexempel: närvaro, im, voicemail, 
talsvar, talad hänvisning, sms från da
torn, mex, fax, crm och Outlookinte
gration. Stödjer Mac, Iphone, Android 
och Symbian.

Det som önskas utöver bas
nivån överenskoms med 
kund i valbara steg eller 
skräddarsytt.

Support finns alltid för 
itansvarig/beställare. 
Helpdesk för slutan
vändare kan erbjudas.

10–1 000 anknytningar. Addskills, Espresso 
House, Wulff Supplies.

Från 29 kr per  
användare och 
månad.

iceWaRp  
scandinavia   
www.icewarp.se

SIP – UClösning. Kommunikationsserver med mej, 
webbklient, groupware, im, voip, sms, 
Activesync, Outlookstöd, antispam 
och antivirus.

30 dagars fri sla vid köp av 
produkt eller uppdatering av 
licens. Möjlighet att köpa 
1årssla

Mejl, telefon, remote 
eller fysisk support på 
plats.

Isp:er, eller företag av 
alla storlekar med egen  
epostlösning.

Internationella  
referenser på  
www.icewarp.com/ 
company/about_us/ 
references/

Från 3 295 kr  
(exempel med  
10 användare).

lOgica  
www.logica.se

Telefonitjänster baserade på integra 
tion med Microsoft Lync Server.  
Samarbetet med telefonileverantörer 
och andra partner ger tillsammans  
möjligheter till en helhetslösning.

Allt från design till build och operate. 
Erbjuder även UC som tjänst, främst 
baserat på Microsoftteknik.

Sla för en hel process, funk
tion eller på delar av leveran
sen. Typiska nivåer för help
desk/servicedesk är med
elsvarstid, lösningsgrad och 
öppettider. 

Single point of contact 
till gänglig dygnet runt 
alla dagar i veckan. 

Främst medelstora och 
stora företag. 

Ingen uppgift. Beroende på  
valda delar av 
tjänsten.

micROsOfT  
www.microsoft.se 
www.office365.se

Med egen server, eller genom att låta  
en Microsoftpartner drifta en server,  
kan man ersätta en telefonväxel  
med Lync Server.

Lync Online (en molntjänst som även 
ingår i Office 365) erbjuder chatt, när
varo och videokonferens.

99,9% upptid, 24timmars support i 
Office 365 som Lync 
Online ingår i.

Alla. Med Lync Online 
(nytt för i år)  blir Lync 
mer tillgängligt för  
mindre kunder.

Lantmännen. Från 16,44 kr per 
användare och 
månad.

siemens  
www.siemens-enterprise.se 

Siemens Enterprise Communications 
erbjuder t ex fast telefoni, mobila lös
ningar, dect, uc, integration mot be 
fintliga lösningar och kringsystem,  
callcenter, telefonist och hänvisning. 

Siemens Enterprise Communications 
erbjuder t ex närvaro, fasta och mobila 
samtal, video, chatt, webbmöten och 
samarbetsfunktioner.

Ingen uppgift, Kan erbjudas i 1st , 
2nd och 3rd line. 

5 anställda och uppåt. Vid dialog med kund. Per användare 
och månad eller 
enligt det sätt 
kunden önskar. 
Pris varierar med 
funktioner.

Tdc  
tdc.se

Enskilda telefonifunktioner per använ
dare kan läggas till eller ändras under 
avtalsperioden.  

Erbjuder ett flertal UClösningar som 
tjänst, t ex  nätbaserade telefoniplatt
formen Scale och mötestjänster så
som konferens, emöte, och video
konferens. Flertalet kan levereras som 
molntjänster.

6 standardnivåer, TDC:s ärendecenter är 
gränssnittet för all kon
takt om KST. Dedike
rad organisation för 
drift och leverans av 
KST.

Främst medelstora  
och stora nordiska  
kunder i både privat  
och offentlig sektor  
med huvud verksam 
het i Sverige.

Dustin. Variarar utifrån 
bredd och djup 
på tekniska lös
ningen, service
nivåer, längd på 
avtalet och dyl.

Tele2  
www.tele2.se/ 
foretag/integration

En kommunikationstjänst kan omfatta 
både fast och mobil kommunikation 
samt datakommunikation. Tele2 er
bjuder även servicetjänster som  
administration, statistik, service,  
utbildning och säkerhet. 

UC som tjänst kan erbjudas på olika 
sätt: i molnet, med utrustning hos 
kund, eller en kombination. Tele2 kan 
även eventuellt ta över hela eller delar 
av kundens miljö.

6 serviceklasser. Klass 1 ska 
till exempel ha en maximal  
åtgärdstid om 2 timmar, alla 
dagar, dygnet runt. Maximal  
avbrottstid per kvartal skall 
inte överstiga 2 timmar.

Single point of con
tact: all kommunika
tion sker via service
desk och kunden er
håller en service ma
nager.

Alla. Ingen uppgift. Från 30 kr till  
över 500 kr per 
månad och an
knytning/port 
beroende på av
ropade tjänster.

TelenOR  
www.telenor.com

Baserat på Microsoft Lync. Genom att ansluta kundplacerad  
eller hostad Microsoft Lync till Tele
nors nätcentriska växelerbjudande, 
Telenor One 2.0, får användaren full 
mobilitet parat med de samverkans
verktyg som följer med Lync.

Ingen uppgift. Telenor är single point 
of contact och ansva
rar för service och sup
port.

Fler än 50 anställda. UC: Mjölby kommun 
och Gunnebo.

Ingen uppgift.

TeliasOneRa 
(Inklusive cygaTe) 
www.telia.se 
www.teliasonera.com

Kundplacerad och/eller nätbaserad  
utrustning beroende på kundbehov.  
Erbjuder förvaltning, produktion och  
utveckling av kommunikationst 
jänsterna. Telefoni, kontaktcenter,  
lan, wan, video ingår i erbjudandet. 

UC som fristående lösning eller som 
integrerade lösningar med ett flertal 
olika kommunikationsplattformar. 
Även stöd för kunder genom hela pro
cessen från förstudie till införande,  
utbildning samt service och support. 

Sla på levererad funktion i  
6 nivåer. Högsta nivån inne
bär att kunden får kritiska fel 
åtgärdade inom 2 timmar, 
dygnet runt, alla dagar.

En samlad kundingång 
för beställningar och 
felanmälan, via telefon 
eller webb. Telia tar to
talansvar för felhante
ringen. 

Alla. Vid dialog med kund. Ingen uppgift.
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kst- OCH uC- 
leverAntörer

näR eR insTalleRade TelefOnväxel och tillhörande system är 
avskrivna är det dags att snegla på kommunikation som 
tjänst, kSt. Det blir enklare att budgetera, telefonin blir 
mer framtidssäker – och tack vara stordriftsfördelar och 
skalbarhet hävdar leverantörerna att man kan spara upp till 
20 procent. men Jukka Ristijärvi på Telemanagement  är 
tveksam. eventuella besparningar når kSt-köparna bara 
om de ser till att leverantören inte laborerar med upplägget 
och låser fast kunder i långa avtal, menar han. 

jUsT nU RådeR deT bRöllOp i kommunikationsfamiljen. kSt-
leverantörerna lägger in uC, unified communication, i sina 
erbjudanden.  

uC handlar att integrera olika kommunikationstjänter 
som telefoni, mejl, e-post, chatt och videosamtal för att få 
bättre interna samarbeten och smidigare kundkontakter. 
kSt-leverantörernas intåg här lär ställa till det för de system-
integratörer som är starka på att bygga uC-lösningar. till 
exempel Tieto, som kommer från integrationshållet och 
bygger bland annat sina uC-lösningar på Microsoft  lync.
uC börjar nu också mer och mer erbjudas i molnet. 

men även om kSt börjar växa ihop med uC är vi inte 
riktigt där ännu. Storföretag är en tuff kundkategori att 
locka eftersom de har integrationsutmaningar som kan 
uppstå när man vill mixa kSt med uC, egna system och 
tjänster i egen drift. 

krångligast är det att integrera talfunktionalitet i en uC-
satsning, framför allt telefoni baserat på klassiska växlar. 
För att lyckas bör man frågesätta de klassiska växelfunktio-
nerna till förmån för enklare telefoni som mobiltelefoni. 
 Sedan bör man satsa på uC i ett spår och telefonin, som  
kan baseras på kSt, i ett annat spår. när dessa är väl inför-
livade i verksamheten kan man integrera dessa fullt ut. ]

4 kommunikations- 
outsourcaren

tips 
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a johan cooke ställer i varje nummer   

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

❶ BÖRJa med aTT saTsa 
på funktioner som inte är af
färskritiska, till exempel den 
administrativa telefonin. ut
värdera, och gå efter en tid 
vidare med nästa funktion, 
till exempel mejl, och där
efter telefonin i callcenter.
2   Koppla in en JuRisT 
tidigt i inköpsprocessen.   
att skapa ett effektivt avtal 
är viktigt för att säkra din 
KsTaffär.

❸ slaniVåeR. Ju viktiga
re en telefonifunktion är för 
verksamheten, desto högre 
bör slanivån vara. Till sla 
kopplas bestämmelser om 
att leverantören ska betala 
vite om denne inte uppnår 
servicenivåerna. 
❹ upphandla KsT/uC 
funktioner som verksam
heten verkligen behöver i 
första hand. sedan kan du 
komplettera efter behov.

 Olika tjänster knyter 
HYmenS banD


