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NÄR STATENS VÄG- OCH transport forsk-
nings institut, VTI, öppnade nya kon-
tor i Stockholm och Göteborg 2004 
växte tanken fram att satsa på video-
konferens.  

– Vi använde telefonmöten sedan 
tidigare, men det fungerade inte bra 
när det var fl er deltagare, säger Svan-
te Grenestam, IT-chef på VTI.  

Upphandlingen sköts upp i två år 
på grund av en svag budget. Till slut 
kom man dock igång med första ste-
get: behovsanalys. 

– Ett argument var att det fanns 
många chefer på de olika kontoren. 
Ett annat var miljön, som är del av vår 
resepolicy, säger Svante Grenestam.

Analysen visade också att det tro-
ligtvis skulle bli enklare att rekrytera 
forskare om de inte behövde resa så 
mycket mellan kontoren. VTI utför 
nämligen forskningsuppdrag åt cirka 
200 olika uppdragsgivare om året.

I kravspecen ingick att alla fyra 
kontor plus en extern anläggning 
skulle kunna kopplas ihop samtidigt. 

Genom VHS-avtalet, som gäller 
för hela det statliga området, började 
Svante Grenestam syna kandidater. 
Han valde ut samtliga återförsäljare 
med VHS-avtal som representerade 
Tandberg, Polycom och Sony. 

– Tillsammans med vår generaldi-
rektör, ekonomi- och informations-
chef samt en kollega från IT-avdel-
ningen åkte vi till tillverkarnas kon-
tor för att titta på systemen. Jag ring-
de även referenskunder.

Vad fällde avgörandet? 
– Tekniskt var systemen jämnstar-

ka. Det som avgjorde var priset. Vi 
valde Sony, och en av deras åter för-
säljare, DAV-partner. Vi betalade drygt 

  VTI

 Arbetsplatsen blev 
 ATTRAKTIV
Med videokonferens blev det 
lättare att rekrytera forskare. 
Priset fi ck avgöra när tre system 
var jämnstarka.

100 000 per system. Konkurrenterna 
var betydligt dyrare. En offererade 
dubbla priset. 

Vad har inte gått som förväntat?
– Det har visat sig vara svårt att 

koppla ihop sig med andras system. 
Vår största kund Vägverket  har ett sys-
tem som kör över ISDN, och vårt kör 
över egna WAN. Det går att koppla 
ihop dem, men det är krångligt. 

Vad har ni vunnit?
– Det är lättare att rekrytera, vi kan 

ha fl er möten, och vi sparar pengar. 
– Och en rolig grej är att vi kan ha 

”virtuella kafferaster” – det händer 
att arbetskamrater dricker kaffe eller 
lunchar tillsammans, några i Stock-
holm och andra i Borlänge. ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

Hälften så dyr som konkur-
renten, därför satsade VTI 
på video från Sony, sid 36

Astra renodlade kring Tand-
berg vid sammanslagningen 
med Zeneca, sid 37

Cisco, HP, Lifesize, 
Polycom, Sony och 
Tandberg, sid 38

Konjunkturen i botten – 
men köpsug efter video-
möten, sid 39

Fem tips för en 
lyckad upphandling, 
sid 39

Effektiva möten, färre re-
sor, lägre kostnad? Steg ett 
vid en satsning på video-
konferens är att fastslå må-
let och behovet. Denna be-
hovsanalys är grunden för 
din kravspecifi kation. 

– Beskriv din verksam-
het, hur många kontor som 
ska kopplas ihop, storle-
ken på konferensrum, an-
talet beräknade möten to-
talt och per kontor . Skildra 
även vad deltagarna ska 
göra i mötena, om doku-
ment ska delas eller om an-
ställda utanför huset ska 

kopplas in, säger Folke 
Lingmo, upphandlingsspe-
cialist inom IT på Bybrick.  

Undersök även leveran-
törernas serviceavtal och 
ta reda på vilka support-
tjänster som ingår. 

Skicka din offertförfrå-
gan till minst fem potentiel-
la leverantörer. Jämför 
svaret och gå vidare med 
två eller tre. Boka möten 
och be om referenskunder.

– Välj kunder med lång 
erfarenhet av leverantören. 
Och träffa inte bara den 
person som leverantören 

vill att du ska kontakta.Pra-
ta med olika användare. 

Vad fäller avgörandet? 
– Förutom att välja det 

system som matchar beho-
vet bäst ska du välja en an-
vändarvänlig lösning. Det 
ska vara lätt att komma 
igång och koppla in fl er 
parter under mötet.

Vilka är fallgroparna? 
– En dålig kravspec. Ju 

tydligare kandidaterna för-
står dina behov, desto 
 enklare för dem att möta 
dem.  Din specifi kation ska 
innehålla såväl tekniska 

och funktionella krav. Det 
är också viktigt att kontrol-
lera kvaliteten i LAN/WAN 
där videotrafi ken ska gå. 

– En annan fälla är att  
man inte tänkt igenom hur 
systemet ska användas. 
När offerterna landar visar 
det sig att systemen inte 
matchar behoven och då 
hamnar man i tidsnöd.

Men den stora utma-
ningen är egentligen efter 
driftsättning.  För att sats-
ningen ska nå framgång 
måste videomöten bli po-
pulärare än resandet. ]

FOLKE LINGMO beto-
nar som alltid hur viktigt 
det är att analysera sina 
behov och inte slarva 
med kravspecen.

VIDEOKONFERENS
upphandlingupphandling

VÄLJ ANVÄNDARVÄNLIGT SYSTEM EFTER BEHOV

VTI
Verksamhet … Forskning
Anställda … 190
Omsättning … 170 miljoner
Upphandlad lösning … Sony G50 
Investering … Drygt 500 000 kro-
nor. ROI efter ett år.
På webben … www.vti.se

SVANTE GRENESTAM  
nådde ROI efter ett år. 
Att koppla ihop sig med 
kundernas videokonfe-
renssystem har varit 
krångligare än man 
trodde – men det går.
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REDAN I BÖRJAN PÅ 90-TALET började 
Astra investera i videokonferens, 
och användningen ökade stegvis. År 
1999 slogs man samman med brittis-
ka Zeneca.  

– Då tog vi ett globalt strategiskt 
beslut att renodla koncernens video-
konferens. Vi valde Tandberg i första 
hand, av två skäl: dels hade vi redan 
fl est system från dem, dels vann de 
när vi jämförde med konkurrenter-
na, säger Per Skoglund, videokon-
ferensansvarig på Astrazeneca. 

Idag har koncernen 700 videokon-
ferensanläggningar i hela världen. 
Per Skoglund har själv varit med om 
att upphandla ett 70-tal.  

ASTRAZENECA 
Verksamhet … läkemedel
Anställda … 64 000, 
varav 11 000 i Sverige. 
Omsättning … 290 miljarder
Upphandlad lösning … Ett 70-tal 
anläggningar från Tandberg
På webben … astrazeneca.se 

PER SKOGLUND och 
Astrazeneca väljer 
Tandberg, trots att 
priset inte är det 
lägsta.

investera, annars är risken stor att 
man köper system som få använder 
och inte passar verksamheten.  

Vad har ni vunnit?
– Att skära i resekostnader är ingen 

målsättning. Istället trycker vi på 
bättre balans mellan fritid och arbete 
när de anställda slipper långa resor, 
säger Per Skoglund, som också berät-
tar om ökad produktivitet och miljö-
ansvar, och att mindre resande också 
innebär mindre olycksrisk.

Finns det några svagheter med  
Tandberg? 

– Priset är högt, och Tandberg har 
en bit kvar till managementverktyg 
som stöttar hela boknings- och sup-
portprocessen för globala företag. ] 

  ASTRAZENECA

Pionjär med 
700 SYSTEM
Läkemedelsjätten Astrazeneca 
har globalt upphandlat hela 700 
videokonferenssystem – nästan 
alla av ett enda fabrikat. 

Det minsta systemet är Tandberg 
1000, en 14-tums enskärmslösning 
som anställda även kan använda 
hem ifrån. Bland de större fi nns Tand-
berg 8000 med dubbla 50-tummare. 

– Varje ny upphandling gör en be-
hovsanalys med kravspec. Vi beskri-
ver hur våra konferensrum ser ut och 
vill ha förslag på olika lösningar. 
I bland upphandlas enskilda produk-
ter eller inredningsdetaljer. Därefter 
skickas offertförfrågan till några av 
Tandbergs återförsäljare som får kon-
kurrera med varandra, säger Per.

HAN HAR ÄVEN UPPHANDLAT  Tandbergs 
managementverktyg TMS. Med det 
kan Astrazenecas egen support ad-
ministrera och övervaka systemen. 
Användare kan boka videomöten 
via intranätet. Och det gör de – förra 
året ökade användningen i Sverige 
med 44 procent. 

Vad ska man tänka på?
– För att lyckas måste man veta vad 

man vill uppnå och varför man ska 

VÅRA KONSULTER ÄR UTBILDADE I  

OCH SAP FÖRSTÅS.

Vi tar bara SAP-uppdrag som vi känner att vi kan göra riktigt bra. Hittills har 
det blivit hundratals. Gå in på www.springconsulting.se och läs mer om hur 
vi har skapat nya affärsmöjligheter för några av Nordens ledande företag. 
Och hur vi blev både Gasell-företag och Superföretag år 2007.

Spring Consulting. Ärligt talat – bäst på SAP.
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LEVERANTÖR LÖSNING BANDBREDD FÖR HD

CISCO  
www.cisco.com/
go/telepresence

CTS-3200: 3 × 65” HD-kameror och skärmar, 1080p. Komplett med ljud, 
ljus, projektor och bokning. Upp till 18 deltagare per lokation

Upp till 48 terminaler Ja 10-15 Mb/s

CISCO  CTS-3000: 3 × 65” HD-kameror och skärmar, 1080p. Komplett med ljud, 
ljus, projektor och bokning. Upp till 6 deltagare per lokation

Upp till 48 terminaler Ja 10-15 Mb/s

CISCO  CTS-1000: 1 × 65” HD-kamera och skärm, 1080p. För placering i mö-
tesrum

Upp till 48 terminaler Ja 3-5 Mb/s

CISCO  CTS-500: 1 × 37” HD-kamera och skärm, 1080p. För ett litet mötesrum, 
kontorsrum eller hemma

Upp till 48 terminaler Ja 2–4 Mb/s

HP  
www.hp.com/
halo

HP Halo: telepresence 4. Fler traditionella vide-
okonferenssajter kan an-
lsutas med gateway

Ja Eget Halo-nätverk 
(45 Mb/s) 

LIFESIZE  
www.lifesize.com

Lifesize Conference: fyra kameror, tre skärmar + en skärm för data. Inte-
greras i konferensrum

4–6 Ja 768Kb/s

LIFESIZE  Lifesize Conference 200: fyra kameror, tre skärmar + en skärm för data. 
Integreras i konferensrum

4–6 Ja 1,7Mb/s

LIFESIZE Express Focus  ingen uppgift Ja 768Kb/s

LIFESIZE Team ingen uppgift Ja 768Kb/s

LIFESIZE Room ingen uppgift Ja 768Kb/s

POLYCOM  
polycom.com

RPX HD 418M: 4 kantlösa skärmar, upp till 18 deltagare i samma rum. Ingen uppgift Ja 832 Kb/s

POLYCOM  TPX HD 306M: 3 x 60” plasmaskärmar, konferensbord, ljud Ingen uppgift Ja 832 Kb/s

POLYCOM  HDX 9004: 2 x 50” plasmaskärmar, 240w ljud 8 Ja 833 Kb/s

POLYCOM  7002XL 2ET: 2 x 50” plasmaskärmar, 240w ljud 4 Ja 832 Kb/s

POLYCOM   7002XL 1PT: 1 x 42” LCD-skärm, golvstativ eller väggmonterad 4 Ja 832 Kb/s

POLYCOM   HDX 8002/8004/8006: för medelstora till stora konferensrum 4 Ja 832 Kb/s

POLYCOM   HDX 7001/7002: för mindre konferensrum 4 Ja 832 Kb/s

POLYCOM   HDX 4002 XL: Skrivbordssystem med 20” widescreen-skärm 4 Ja 832 Kb/s

SONY   
www.sonybiz.
net/vc

PCS-XG80 6 (med två system: 10) Ja 2–10 Mb/s

SONY   TPT-70: 3D-system med närvarukänsla. Kompatibelt med andra video-
konferenssystem på marknaden

6 (med två system: 10) Ja 2–10 Mb/s

SONY   TPT-52: 3D-system med närvarukänsla. Kompatibelt med andra video-
konferenssystem på marknaden

6 (med två system: 10) Ja 2–10 Mb/s

SONY   PCS-G50: med presentationer och integrerad whiteboard. Inspelning på 
Memory Stick (upp till 7 tim)

6 (med två system: 10) Nej Ingen uppgift

SONY   PCS-G-70: för stora miljöer som hörsalar, med många deltagare. Kan 
visa deltagande orter på 8 skärmar

6 (med två system: 10) Nej Ingen uppgift

TANDBERG   
www.tand-
bergsweden.se

T3: för det större styrelserummet. 3 x 65” skärmar + 
infällda pekskärmar för data

Upp till 144 deltagare 
med Telepresence Ser-
ver

Ja 
(1080p). 

1,1 Mb/s 

TANDBERG   T1: en enskärmsvariant av T3 4 Ja 
(1080p)

1,1 Mb/s

TANDBERG   E20: video- och VoIP-telefon med 10,6” LCD-skärm – – –

TANDBERG   Profi le: med 42”, 52” eller 2 x 52”-LCD-skärmar. För små till medelstora 
konferensrum

4 med 720p Ja (720p) 1,1 Mb/s

TANDBERG   1700 MXP: för skrivbordet. 20” widescreen LCD-skärm och HD-kamera 4 Nej 1,1 Mb/s

VIDEOMÖTES-
SYSTEM

FOTNOT: UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR SAMMANSTÄLLDA OCH REDIGERADE AV CIO SWEDEN. LISTAN AVSER BÅDE PAKETERADE LÖSNINGAR FÖR ”VANLIG”                        
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PRISBILD  ÖVRIGT

2,9 MSEK

2,6 MSEK

680 000 

290 000

8–9000/dag Studior med broadcastkvalitet, dedikerat 
nätverk, omfattande tjänster

ingen uppgift HD över låg bandbredd, 
kvaliteten i fl erpart

ingen uppgift HD över låg bandbredd, 
kvaliteten i fl erpart

5 000 HD över låg bandbredd, 
kvaliteten i fl erpart

10 000 HD över låg bandbredd, 
kvaliteten i fl erpart

16 000 HD över låg bandbredd, 
kvaliteten i fl erpart

480 000 Lost Packet Recovery-teknik, G719 
Audio, kan skicka fi lm i datadelning

160 000 Se ovan

42 000 Se ovan

31 000 Se ovan

22 000 Se ovan

16 000 Se ovan

10 000 Se ovan

10 000 Se ovan

Från 47 000 Dubbla IP-gränssnitt för LAN/WAN. 
Mötes inspelning på Memory Stick. Intelli-
gent QoS. Brightface-teknik.

Offert 3D

Offert 3D

Från 45 000 Möjlighet att ansluta whiteboard. Mötesin-
spelning på Memory Stick.

Från 55 000 Möjlighet att ansluta whiteboard. Mötesin-
spelning på Memory Stick.

Offert Hög fl erpartskapacitet, fl exibel bildlayout

Offert

Offert Kamera i ögonnivå eliminerar videotele-
fonins ”grodperspektiv”

Offert Mycket lätt att använda

Offert Helt integrerat system som lätt installeras 
hemma eller i sommarstugan

VIDEOKONFERENS HÄRDAR UT  i konjunktursvackan. Enligt 
 analysföretaget Wainhouse växer marknaden med 30 pro-
cent om året. Varje år säljs det 250 000 system världen över, 
uppskattar videokonferensproffset Rolf Laggar, som inte 
kan skönja någon avmattning.

Störst är frossan där man redan investerat i tekniken och 
vill bygga ut med mer. En annan drivkraft är att EU-kommis-
sionen har utlyst användning av telemedicin – intresset lär 
öka rejält inom offentlig sektor. Även domstolar är intresse-
rade av distansförhör.

DET FINNS INTE MER ÄN ETT TIOTAL  leverantörer av “paketlös-
ningar” med skärmar, kameror, videobryggor och codec. 
Tandberg och Polycom dominerar, och är olika starka på olika 
marknader. På delad tredje plats fl åsar Sony och italienska 
Aethra. Amerikanska Lifesize är en ny uppstickare i Sverige. 
Det fi nns även ett antal kineser, med Huawei i spetsen, men 
de har inte brutit sig in i Sverige ännu.

Tandberg, Polycom, och Sony säljer även telepresence; 
videokonferensens topp- och lyxsegment. Cisco och HP är 
specialiserade på enbart telepresence. Men de volymerna 
kommer inte i närheten av klassisk videokonferens. Det sål-
des i fjol 2 000 telepresencesystem i världen (Gartner) – hälf-
ten Cisco – för sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Det var å 
andra sidan 135 procent mer än 2007 (IDC ).

I andra änden av marknaden har vi sådant som den tele-
fonstora Roundtable från Microsoft  som kopplas till en van-
lig PC och kan fi lma i 360 grader. Och ett annat exempel på 
mycket enkel videokonferens är förstås Skype med webb-
kamera. Inredning till videomötesrummen – väggar, möb-
ler, gardiner och belysning – är också en livaktig kring-
marknad. ]

5 EN LYCKAD UPPHANDLING

TIPS
 FÖR

Köpsug efter  
VIDEOMÖTEN

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

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

                      VIDEOKONFERENSSYSTEM OCH TELEPRESENCE.

❶ I DIN KRAVSPEC ska du 
lyfta fram vad som är vikti-
gast för din verksamhet och 
hur du kommer att utvärde-
ra offerterna. Pris, funktion, 
teknik, service ...
❷ UPPHANDLINGS-
GRUPPEN ska ledas av en 
huvudansvarig, såsom CIO. 
Bemanna även gruppen med 
en IT-chef eller systemägare, 
några användare och verk-
samhetschefer. 
❸ PRISBILDERNA kan va-

riera kraftigt. Gör en tre års-
kalkyl som inkluderar alla 
kringkostnader.
❹ EN UPPHANDLINGS-
KONSULT med erfarenhet 
av videokonferens behövs 
om du saknar kunskap själv 
och/eller inte hinner läsa på.  
❺ AVTAL SKA innehålla 
acceptanstester med tydliga 
beskrivningar av vad som 
gäller om de misslyckas. 
Särskilt viktigt vid lansering 
av nya funktioner!
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