SÅ FLYTTAR NI
VERKSAMHETEN
TILL MOLNET
Förändrade arbetsmönster, ökad förväntan på digitalisering från
medarbetare, verksamhetens behov av flexibilitet och snabbhet
– allt är krav som de flesta företag och organisationer upplever.
Svaret på detta är en flexibel och hållbar IT-miljö utvecklad utifrån
kund- och användarbehov. Det finns ett sätt att förverkliga
detta: moderna verksamhetslösningar via molnet!

”NÄRMARE FYRA AV FEM
SVENSKA ORGANISATIONER
OCH FÖRETAG ANVÄNDER
IDAG MOLNTJÄNSTER”

MEN, HUR SER ER
MOLNSTRATEGI UT?

http://www.offentligaaffarer.se/2016/09/05/stor-okning-av-molntjanster
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ALLT FLER
FLYTTAR
TILL MOLNET

För bara några år sedan var molntjänster en omdiskuterad teknik. Även om man redan då insåg
att det fanns flera fördelar så var det säkerhetsriskerna många funderade på. Men det har skett en
stor utveckling på kort tid och idag är användandet
av molntjänster utbrett bland nordiska företag och
organisationer. En förklaring är att det finns tydliga
fördelar med att arbeta i molnet och för många verksamheter är molntjänster idag en grundläggande
förutsättning för att bibehålla sin konkurrenskraft.
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VAD ÄR MOLNET EGENTLIGEN?
Det som till vardags kallas för att börja arbeta i ”molnet” innebär att man
skiftar från ett traditionellt sätt att köpa och konsumera IT, till att istället
köpa det i form av tjänster. Detta ger företag en ökad flexibilitet och
användarvänlighet, vilket medför en ökad verksamhetsnytta.

77%

Fem kännetecken:

1

NÄTDISTRIBUERAD

2

DYNAMISK KAPACITET

3

SJÄLVBETJÄNING

4

LÖPANDE BETALNING
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GEMENSAM RESURSPOOL

Tjänsterna levereras via internet.

av alla organisationer har
minst en molnlösning.

Kapaciteten i den använda molntjänsten kan
omedelbart ökas eller minskas.

Användaren kan direkt beställa, sätta upp och börja använda
tjänster och resurser i en egen portal utan mänsklig inblandning
från leverantören.

De sista två
punkterna är
inte ett måste,
men något som
en del kunder
efterfrågar.

Användaren kan välja att enbart betala för
den kapacitet som nyttjas.

Gemensam resurspool: flera kunder delar
samma infrastruktur för ökad skalbarhet.

http://www.offentligaaffarer.se/2016/09/05/stor-okning-av-molntjanster
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Olika typer av moln:

PUBLIKA, PRIVATA OCH HYBRIDMOLN
Molntjänster går att
skräddarsy utifrån
verksamhetens unika
förutsättningar. För
att få en IT-miljö som
är optimal för er kan
exempelvis en kombination av molntjänster
och tjänster där ni själva
ansvarar för driften vara
den bästa, detta kallas i
dagligt tal för hybrid-IT.
Med andra ord finns det
flera olika kategorier av
molndrift:

1 2 3

PUBLIKT MOLN

PRIVAT MOLN

Molntjänsten ägs och
hanteras av en tredje
part som säljer resurser
till flera kunder på samma infrastruktur; med
vinster som maximal
skalbarhet och flexibilitet. Bindningskraven
kan se olika ut, men
oftast korta eller inga
bindningstider. Publikt
moln är det som oftast
förknippas med molntjänster.

Molntjänsten levereras
på en infrastruktur som
är exklusiv för en användare och hanteras av
användaren själv eller av
tredje part; med fördelar
som fullständig kontroll
över access, uppdateringar, resurser och
anpassningar, hårdvara
som mjukvara.

HYBRIDMOLN

En kombination av flera
av dessa, som möjliggör
kopplingar mellan olika
tjänster och molntyper.
Enligt många får man på
detta sätt det bästa av
alla världar.

Det finns även en fjärde kategori – branschmoln; Molntjänster levereras åt kunder med gemensam
kravbild och ägs/hanteras av en eller flera av kunderna i samarbete, alternativt av en tredje part. Kan
ses som en kooperativ struktur.
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DISTRIBUTIONSMODELLER
FÖR MOLNET

Begrepp som IaaS, PaaS och SaaS kan verka förvirrande till en början. De är alla förkortningar
för på distributionsmodeller för molnet. Här är snabbkursen om tre distributionsmodeller:

SAAS

= Programvara som tjänst
(Software-as-a-service):
Leverans av helt färdiga eller
konfigurerbara applikationer
över Internet, ex: Office365,
Google Apps, Saleforce.

PAAS

= Plattform som tjänst
(Platform-as-a-service):
Färdiga applikationsplattformar i en IT-infrastrukturmiljö
för användare att installera
sina egna applikationer i, ex:
Google App Engine,
Windows Azure och redundant databastjänst.
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IAAS

= Infrastruktur som tjänst
(Infrastructure-as-a-service):
Fullt konfigurerbar IT-miljö
för att sätta upp infrastruktur på, som nätverk, servrar
och databaser. Exempel:
Hosted VMware, Amazon
AWS, Google Computer
Engine. (IaaS måste dock
inte vara en molntjänst utan
kan i vissa fall enbart vara
en hårdvara som säljs och
paketeras som tjänst.)

MOLNMOGNAD
– VAR BEFINNER NI ER?
Många organisationer använder sig idag av molntjänster, men detta innebär inte nödvändigtvis att det
finns en tydlig molnstrategi för hur organisationen
producerar sin IT och hur man vill optimera detta.
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OMOGNA

BASNIVÅ

● Ingen molnstrategi
● Låg kompetens
● Låg användning

AVANCERADE

● Använder isolerade
molnlösningar
● Detta är primärt
drivet av kostnadsbesparingsskäl
● Enkla, standardiserade lösningar

● En molnstrategi är
implementerad
● Man har flera typer
av lösningar och
leveransmodeller
● Troligtvis multipla
● SaaS-lösningar

LEDANDE
● Tydliga tjänster är
definierade och IT
är genomlyst ur
molnsynvinkel
● Inköp är i linje med
molnstrategin
● Förändring och
innovation är
huvuddrivkrafter

NOT. RADAR Molntjänster ur ett verksamhetsperspektiv, Nordiska verksamheter 2016
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TIPS!
”Flytta alla applikationer till
standardiserade lösningar
i molnet förutom den som
stöttar er unicitet, där lägger
ni krutet på anpassning.”
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VART ÄR VI PÅ VÄG I FRAMTIDEN?
MOLNTJÄNSTER

Det sker allt oftare snabba förändringar i vår omvärld, vilket påverkar företag på flera sätt. Det
skapas ständigt nya villkor och förutsättningar för
verksamheten. Dagens teknik behöver därför vara
mer flexibel, intuitiv och framför allt tillgänglig. Detta
är några av skälen till att företag blir mer och mer
bekväma med att nyttja molntjänster.

En trend som började vinna terräng under 2016 och
väntas ta ytterligare ett kliv under 2017 är de serverlösa applikationerna. För företag innebär det att
helt enkelt strunta i servrarna och bygga funktioner
som körs på molntjänster. Detta medför att vi ser en
förflyttning av hur IT produceras och konsumeras,
från IaaS mot PaaS.

BETEENDE

SÄKERHET OCH INTEGRITET

Den snabba teknikutvecklingen och nya användarbeteenden ställer krav på företag och organisationer
att kunna anpassa sig till de nya förutsättningar som
råder. Detta innebär att det är verksamheten som konsumerar IT-tjänster i allt större utsträckning, snarare
än IT-avdelningar. Det kräver på en hög flexibilitet, inte
bara i de investeringar som man gör utan även för de
kärn- och affärsprocesser som man ska supporta.

I maj 2018 träder nya dataskyddslagen GDPR
(PUL:s efterträdare) i kraft. För företag och organisationer kommer GDPR att föra med sig utmaningar
som mer detaljerade nivåer inom behörighetskrav
och rättigheter för olika användarprofiler, hur
information och data hålls konsistent samt rätt
användare till behörig data.
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SÄKERHET OCH INTEGRITET
När molntjänster först introducerades var det
många som var oroliga över säkerheten. En god
säkerhet handlar framför allt om dessa tre saker:

SEKRETESS

Behörighetskrav och rättigheter för olika
användarprofiler

INTEGRITET

ENKELT
MEN
SÄKERT

Hur information och data hålls konsistent

TILLGÄNGLIGHET

Rätt användare till behörig data

”IT-SÄKERHET HANDLAR TILL 80 % OM ATT SKYDDA
INFORMATION, HUR DEN SKALL HANTERAS OCH
ORGANISERAS, ALLTSÅ INTE BARA OM TEKNIKER”
”Handbok i IT-säkerhet” – P. Mitrovic (2005)

TEKNIKEN ÄR INTE LÄNGRE ALLT
Numera handlar inte valet av IT enbart om de tekniska lösningarna
i sig. För dagens företag och organisationer finns det flera andra
aspekter att ta hänsyn till, här lyfter vi tre av dem.

GDPR
OCH ÖVRIG
LAGSTIFTNING

HÅLLBAR
DIGITALISERING
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LAGRING AV
DATA I SVERIGE

HÅLLBAR
DIGITALISERING
I VÅR TID

Det är viktigare än någonsin att ta hänsyn till såväl
människorna som vår planet. En stor fördel med molntjänster är de miljövinster de ger, bland annat genom
att ni kan undvika stora och energislukande serverrum
och lokala IT-lösningar. Molntjänster ger friheten att
arbeta oavsett geografisk plats – vilket kapar
bort onödigt resande och ökar medarbetarnöjdheten
när det blir enklare att få ihop livspusslet.

LAGRING AV DATA
Det är bra att känna till vilka bestämmelser som finns
gällande lagring av data. Data skall lagras inom EU
alternativt i de länder som anses ha en godkänd
skyddsnivå (Schweiz t.ex.). I USA får man lagra hos de
verksamheter som uppfyller Privacy Shield-reglerna
(lista hos Handelsministeriet). Data hos amerikanska
bolag riskerar alltid att lämnas ut till amerikanska
myndigheter.
Då den personuppgiftsansvariga på verksamheten
alltid har ansvaret för data kan det vara betydligt
enklare att säkra att persondata lagras med fullgod
skyddsnivå om det sker i Sverige.
Räkenskaper skall enligt Bokföringslagen förvaras i
Sverige om man inte anmält annat till Skatteverket.
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GDPR – NYA DATASKYDDSLAGEN
GDPR I KORTHET:

Den nya dataskyddsförordningen GDPR kommer
2018 att ersätta den svenska personuppgiftslagen
(PUL). GDPR innebär att den enskildes rättigheter
gällande skydd av personuppgifter stärks, medan
kraven blir strängare för myndigheter, företag och
andra organisationer som hanterar personuppgifter.

● Ansvar att alltid veta exakt vilka personuppgiftsregister som finns, var, hur länge och varför samt
att hålla detta uppdaterat.
● Ansvar att inom 72 timmar hitta och anmäla
dataläckage som kan orsaka olägenhet för annan.
● Ansvar att lagra data så att enskild individ kan
kräva ut alla data som rör denne (i portabelt
format), alternativt att få detta raderat.
● Underlåtenhet att följa reglerna ovan kan medföra
mycket kännbara böter.

Alla verksamheter lagrar personuppgifter. Viss
information är extra känslig (politisk-, etnisk-,
religiös- eller fackföreningstillhörighet, biometriska
data med mera). Alla verksamheter måste därför ha
en personuppgiftsansvarig och företag måste tänka
långsiktigt.

FYRA SNABBA SAKER SOM DET
INNEBÄR FÖR ERA IT-SYSTEM:

● Enbart behandla de personuppgifter som är
nödvändiga för varje specifikt ändamål.
● Uppgifter ska inte lagras längre tid än nödvändigt
för just det ändamålet.
● Se till att varje individ kan se hur sina uppgifter
används och få dem utlämnade.
● Se till att infrastrukturen möjliggör tillgång till och
korrigering och radering av personuppgifter.

Datainspektionen (DI) utfärdar inga generella tillstånd, det är alltid den som är ansvarig som måste
göra avvägningen mellan hur känsliga uppgifter är
och hur skyddade de skall vara – alltså var de ska
lagras. Det är nämligen du som löper risken att
klandras av DI om något händer.
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av företagen varken har, eller
har planerat att utveckla en
molnstrategi...

...samtidigt använder

UTNYTTJA MOLNETS POTENTIAL
För att verkligen kunna nyttja de unika fördelar som molntjänster erbjuder behöver
dagens företag ska a sig en genomarbetad molnstrategi. Annars riskerar ni att
hamna på efterkälken, med minskad konkurrenskraft som följd.

62%
av företagen någon
IT-infrastrukturtjänst
i molnet.

IT-INFRASTRUKTUR I MOLNET – MEN UTAN LÅNGSIKTIG MOLNSTRATEGI
Undersökningar visar att få företag i Sverige har eller har tänkt att utveckla en långsiktig
strategi för användning av molntjänster. Samtidigt uppger majoriteten att de använder någon
form av IT-infrastruktur som tjänst. Med tanke på den ökande mängden molndriftstjänster
(både sanktionerade och icke-sanktionerade, s.k. shadow-IT), den snabba utvecklingen och
vikten av att skydda verksamhetssystem och data så finns det för många företag ett tydligt
behov av rådgivning, för att kunna ta fram långsiktiga strategier kring sin IT-infrastruktur.

UTMANINGAR

Det kan kännas svårt att att skapa en tillämpning av IT som kan stödja kärn- och stödprocesser utanför IT-organisationen, men ni är inte
ensamma . Detta är en av de tydligaste utmaningarna som företag och
organisationer står inför idag. Att minska det upplevda gapet mellan
verksamheten och IT-organisationen behöver stå högt upp på agendan.
Här är några nyckelfrågor:
● Öka digitaliseringsgraden i kärnverksamheten
● Automatisering och effektivisering av verksamhetens affärsprocesser
● Förändra hur IT produceras och levereras
● Tjänster i molnet ställer krav på driftsäkerhet med låg latens

FOKUS

Trenden är att fokus ligger på
att effektivisera och utveckla
IT-leveransen. Rent praktiskt
innebär det att öka verksamhetsbidraget per använd krona
i IT-organisationen. Här är
vanliga huvudfokus:
1. Effektivisering av hur IT
produceras inom
verksamheten
2. Innovation och
transformation
3. Kostnadsreducering

2015/2016 intervjuade Cygate 134 IT-beslutsfattare om deras Molnstrategi och åsikter om IT-infrastruktur som tjänst.
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Cygate intervjuade 134 IT-beslutsfattare, 2016.

55%

3 KONKRETA UTMANINGAR
INFÖR FLYTT TILL MOLNET

1 2 3

MEN...

UTMANING

REGULATORISKT

Lagar, policies eller andra
säkerhetsbegränsningar
kan vara ett hinder vid
flytt till molnet. Ett typiskt
exempel är att kraven inte
medger att data lagras eller
hanteras utanför landet.

... Telia Company hjälper
er att skapa publika eller
privata molnlösningar utifrån era behov, där all data
hanteras i Sverige och via
direktansluten access.

FÖRDRÖJNING

Vissa typer av applikationer kan skapa problem för
verksamheten eller slutanvändaren om de flyttas för
långt bort ifrån användarstället. Typiskt exempel kan
vara vissa databasintensiva
applikationer eller medicinteknisk utrustning.

… Telia Company ger er
access direkt till Telias
moln och vidare direktanslutning till exempelvis
Microsofts moln. Snabb
och säker access levererar
bra användarupplevelse för
tjänster via molnet.
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FÖRÅLDRADE
SYSTEM

Applikationer som inte
kan hanteras i moderna
molnplattformar, vanligtvis
på grund av att de byggts
på äldre operativsystem
eller en specifik modell av
hårdvara.

… Telia Company ger
stöttning kring hur ni ska
hantera flytt till nya, alternativa applikationer som
kan ge motsvarande – eller
till och med förbättrad
– användarvänlighet och
funktionalitet.

Alternativet för en verksamhet som inte väljer att
använda molnet som distributionsmodell – då fortsätter man köpa och
installera hårdvara (databaser, servrar,
lagring, nätverk, nätverkskor etc) samt
mjukvara (licenser etc) med en längre
avskrivningstid. Framförallt väljer man
att betala för att ha IT-kompetens
internt för att sköta säkerhet,
uppdateringar och drift.

MÅNGA FÖRDELAR MED
FLYTT TILL MOLNET
För företag som väljer att flytta IT-tjänster till molnet kommer resurser frigöras, och dessa kan fokusera på
affärsnytta och funktionalitet istället för teknikfrågor. En av de största fördelarna med molnet, framför allt det
publika, är ett rikt ekosystem av tjänster och en enormt hög förändrings/innovationstakt. Andra affärsnyttor
med flytt till molnet:
● Ökad smidighet och flexibilitet. Det går snabbt och enkelt att möta nya behov vid förändrade
marknadskrav och konkurrensläge.
● Spara tid. Teamet får mer tid att fokusera sin tid, energi och kompetens på era kärnprojekt och aktiviteter,
istället för att lägga tid på underhåll av äldre teknisk infrastruktur.
● Minskade kostnader. Detta tack vare stordriftsfördelar och tillgång till allmännyttiga prismodeller.
● Ökad nöjdhet hos medarbetare. Möjligheten till ökad mobilitet och ett flexibelt arbetssätt ger
medarbetarna en högre livskvalitet och attraherar ny kompetens.
● Ökad produktivitet hos de anställda. Genom bland annat högre systemtillgänglighet.
● Minskad arbetsbelastning. Bland annat genom effektivisering av processer.
● Ökad miljövänlighet. De skalfördelar molntjänster ger kan minska energiåtgången med flera hundra
procent jämfört med att ha ett eget serverrum på kontoret, och är därför ett miljövänligt alternativ.
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PASSAR ERT AFFÄRSFOKUS
FÖR MOLNET?
Vad är er anledning till att flytta till molnet? För de allra flesta verksamheter är en
molnbaserad IT att föredra, men för att säkerställa en lyckad flytt kan det vara värt
att fundera på vilka era huvudsakliga drivkrafter är innan ni tar steget.

VALD LÖSNING/PRODUKTIONSFORM SKA:
KOSTNADSFOKUS

● Vara en bra
lösning ur
finansiella aspekter
● Vara enkel att
utvärdera utifrån
pris och kvalitet

MARKNADSFOKUS

VERKLIGHETSFOKUS MED
BIBEHÅLLEN
KONTROLL

● Vara en flexibel
lösning

● Frigöra interna
resurser för annat

● Vara enkelt att
anskaffa och
implementera

● Innebära tydlig
ansvarsfördelning

● Innebära kort tid
från beslut till färdig implementation

● Ge tillgång till
fler eller högre
kompetenser

● Ge ökad innovationsförmåga

MOLN

INTERNT
DRIFTFOKUS

● Innebära högre
IT-säkerhet
● Innebära högre
kvalitet
● Innebära högre
affärsrisk

● Innebära ökat
fokus på kärnverksamheten

MOLN

MOLN ELLER
OUTSOURCING

INHOUSE
(EGEN REGI)

Baserat på Molntjänster ur verksamhetsperspektiv, Radar Ecosystem Specialists 2016.
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FLYTTA TILL MOLNET

1 2
3 4

För att hantera en miljö med IT i molnet behöver ni adressera dessa fyra områden:

SÄKER ACCESS & INFRASTRUKTUR

APPLIKATIONER I MOLNET

ARBETSPLATSEN I MOLNET

RÅDGIVNING, STÖD OCH SUPPORT

När man flyttar sina affärskritiska applikationer till molnet blir access, hur man kommer
åt applikationer, och infrastruktur, hur man
förvarar applikationer och hur man förvarar
data kritiska komponenter. Telia Company ger
er en helhet som säkert och effektivt knyter
ihop access, infrastruktur och applikation.

Det är viktigt att förstå vilket som är det bästa
sättet att genomföra detta på. Är det en
SaaS-lösning eller en egen miljö som är bäst
för oss? Hur ser vår målmiljö ut, hur ser resan
dit ut och hur tar vi oss dit? Telia Company
erbjuder kompetent stöttning i alla dessa
frågor.

Nya arbetsmodeller kräver rätt verktyg – för
att snabbt och enkelt kunna leverera ett ekosystem som möter upp mot medarbetarnas
krav och förväntningar. Telia Company arbetar
med både telekomlösningar och IT-lösningar i
molnet för att skapa en helhet som tillgodoser
era behov kring både produktivitetslösningar
och kommunikationslösningar.

Moln som moln – kan man tycka. Men sanningen är att det kan vara ganska knepigt att
göra optimala val utifrån företagets unika behov. Vår breda erfarenhet från många tidigare
implementationer ger ett behövt stöd kring
hur ni snabbt och effektivt kommer igång.
Oavsett om det handlar om att sätta upp en
server eller implementera en ny produktivitetsapplikation i molnet ger Telia Company
både rådgivning och stöd för en enklare resa.
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SÄKER ACCESS
OCH INFRASTRUKTUR

Med molnet är det viktigt att ha koll på säkerheten och integriteten. Att lägga ut sina tjänster i molnet innebär att släppa viss kontroll över hur ni kommer åt både applikationer och tillhörande data. I och med detta
blir själva accessen en affärskritisk komponent. För att säkerställa användarupplevelse och funktion ökar
behovet av kvalitativ access tillsammans med infrastruktur byggd och anpassad för molnet. Det som blir
extra relevant är:

ENKEL INFRASTRUKTUR

Tanken vid flytt till molnet är att minska komplexiteten. Det är därför viktigt att de accesstjänster och den
infrastruktur som används inte medför en ökad komplexitet för bolaget.

ANPASSAD INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen måste fungera på ett smidigt sätt även i kombination med de tjänster som levereras via molnet. Ett exempel på detta är rätt kapacitet för de tjänster som utnyttjas.

SÄKER INFRASTRUKTUR

Både access och molnbaserad infrastruktur i form av redundanta datacenter måste vara säkra för att garantera tillgång och tillgänglighet av affärskritisk information. Kvalitetsparametrar som upptid blir viktigt.

DATANET

EGNA APPLIKATIONER I
MOLNET

● En accesspunkt ger er tillgång
till alla molntjänster i Telias nät och
internet
● Säkerhet och kvalitet för era affärskritiska applikationer och tjänster
● Automatisk anpassning till de
tjänster ni köper ifrån Telia Company
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● Telia Companys laaS-infrastruktur
ger er säker svensk serverhantering i
molnet med lokal support
● Lägg er data i publika eller privata
tjänster (delad eller egen kapacitet)
● Ni får stöd kring bästa val samt
hjälp med flytt
● Telia Companys infrastruktur ger
stöd för extern data hos Microsoft
Azure eller Amazon Web Services
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LaaS • LAGRING • BACKUP
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DC: säkra, redundanta datacenter
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TIPS!
”Digitalisering handlar om hur
verksamheten arbetar och fungerar, inte om IT. Ofta är de enklaste lösningarna de som driver
digitaliseringen snabbast.”
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MED TELIA
COMPANY BLIR NI
EN DEL AV ETT EKOSYSTEM DÄR NI
ENKELT KAN FLYTTA
MELLAN OLIKA
LÖSNINGAR.

INFRASTRUKTUR FÖR
MOLNET MED TELIA COMPANY
KORT OM ACCESS MED
TELIA COMPANY:

KORT OM INFRASTRUKTUR SOM
TJÄNST (IAAS) MED TELIA COMPANY:

● En accesspunkt ger tillgång till internet,
Telia Companys nät och de molntjänster som
produceras av Telia Company.

● Snabb och enkel datorkraft levererat direkt till er.

● En accesspunkt och ett nät ger er åtkomst till
molntjänster i Telia Companys nät inklusive
access till Telia Companys säkra och redundanta
data center.

● Betala bara för det ni vill ha (ingen initial
instegskostnad).

● Access till externa IaaS-leverantörer (MS/AWS)

● Säkerhet via redundanta datacenters.

● Inget behov av nätplanering vid extra tillägg
av tjänster i Telia Companys moln.

● Bättre skalskydd.

● Enkelt att köpa.

● Låg risk.

● QoS och låg fördröjning och Nordens
största Datanet.

● Enkelt att ansluta nya kontor.
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TÄNKVÄRT OM
ARBETSPLATSEN
I MOLNET
Förr var det IT som begränsade vilka arbetssätt som var möjliga för
verksamheterna. Numera är det tvärtom; vårt arbetssätt sätter ramarna
för hur IT bör fungera. Här är några tankar på vägen!
Digitaliseringen innebär nya förutsättningar för svenska företag och
organisationer; där den enskilde medarbetaren sätter sin egen agenda
för hur hen ska arbeta. Vi färgas av hur vi är vana att nyttja IT i privatlivet, och förväntar oss samma enkelhet och tillgänglighet även av
företagstjänster.
Dessa krav har traditionella företagsapplikationer och traditionellt
styrda IT-avdelningar ofta svårt att leva upp till. När de inte uppfylls
tillräckligt snabbt uppkommer det som IT-avdelningen ofta kallar
”Shadow IT”, vilket är de IT-funktioner som inte kontrolleras av bolaget själv utan initieras av den enskilde användaren. Exempel på
detta kan vara om marknadsavdelningen själva bestämmer sig för att
börja använda en SaaS-tjänst för projektledning, eller att den enskilde
medarbetaren använder Dropbox för att dela filer. Detta innebär inte
bara svårigheter med att kontrollera sin datasäkerhet, det skapar även
svårigheter att få effektiva digitala kommunikations- och mötesytor.
Att kunna leva upp till ett modernt arbetssätt och möta de förväntningar och krav som en modern medarbetare ställer på bolag innebär
kontinuerlig anpassning och förändring. I Telia Companys rapport ”Den
Digitala Arbetsplatsen” kan ni läsa mer om kraven som ställs på bolag
– i form av bland annat flexibilitet, samverkan och kommunikation för
att lyckas.
En molnbaserad tjänst ger förutsättningar för att möta dessa krav
och skapar möjligheten att leverera en arbetsplats där medarbetare
frodas och utvecklas, och samtidigt attraherar ny kompetens.
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DEN MODERNA
ARBETSPLATSEN

OFFICE 365

Det är hög tid för företag och organisationer att utvecklas till en
modern arbetsplats i molnet. Detta innebär möjligheter att:
● Enkelt komma åt sina arbetsverktyg, kollegor och dokument därifrån
man befinner sig (utan krångliga inloggningsförfaranden som exempelvis VPN-tunnel).
● Möjlighet att arbeta från olika enheter på lika villkor.
● Automatiskt plocka upp påbörjat arbete på ny enhet (synkronisering).
● Minskad frustration för slutanvändaren i och med integrerade
system, applikationer och portaler.
● Förenklad identitetshantering för användaren.
● Slutanvändaren kan utföra egen administration av vanliga ärenden,
exempelvis att uppdatera adressuppgifter och återställa lösenord.
● Effektivt samarbete med kollegor, partners och kunder genom
delade arbetsytor och informationsflöden.
● Snabb och kontinuerlig uppdatering av nya funktioner, vilket
säkerställer tillgång till senaste funktionerna och möjliggör ett effektivt
arbetssätt.
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● Microsofts molnbaserade
ekosystem tillgodoser era
arbetsplatsbehov. Från
Office-paket till managering
av enheter, servrar och vidare till interna sociala nätverk
för effektiv kommunikation.
● Ni äger all data som
sparas i Office 365.
● Inbyggd säkerhet på
dokumentnivå.
● Kontinuerlig uppdatering,
alltid senaste versionen.
● Telia Company kompletterar med relevanta tjänster,
support och infrastruktur för
att skapa en lösning med
högsta tänkbara kvalitet och
användarupplevelse.
● Telia Company ger er
rådgivning och stöd för en
smidig resa.

ARBETSPLATSEN I MOLNET
KOM IGÅNG MED
ARBETSPLATSEN I MOLNET

MIGRERING TILL OFFICE 365

● Välj rätt partner som kan stötta er i resan till
molnet och som har kapacitet att knyta ihop
er infrastruktur, produktivitetstjänster och
kommunikationstjänster för en säker och stabil
molnmiljö.

1. FÖRSTÅ
Identifiera nuvarande miljö och
kundens behov.

2. MIGRERA

● Börja med de grundläggande tjänsterna och väx
därifrån kontrollerat i er egen takt – tjänst för
tjänst. Vanligt är att börja med Microsoft Outlook.

Förbered miljö tekniskt -› migrera data
stegvis (proof of concept, pilot,
utrullning) -› kom i gång (utbildning och
uppföljning).

● Utveckla kontinuerligt molnmijön för effektivisering. Den molnbaserade världen utvecklas
hela tiden. Att arbeta med fortsatt konfiguration,
anpassning och vidareutveckling genom att
inkludera nya tjänsteområden för fortsatt
effektivisering är viktigt.

3. VIDAREUTVECKLA
Vidareutveckla och konfigurera Office 365
för att öka nyttan och användarvänligheten
och få effektivare samarbeten.

4. INFORMERA
Information om nya funktioner och uppdateringar i Office 365 ger kontinuerligt
förbättrade arbetsflöden.
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APPLIKATIONER
I MOLNET
Att flytta sina applikationer till molnet innebär lägre
kostnader och frigör resurser som kan fokusera på
kärnaffären.
En grundförutsättning är att flytten sker på ett
smidigt sätt. Om flytten är krånglig kan det innebära höga kostnader på grund av ökat antal timmar
kopplade till flytt, konfiguration etc. Felaktigt val av
eller felaktig konfiguration av vald tjänst/server kan
också leda till ökade kostnader, men framförallt ökat
missnöje på grund av dåligt fungerande tjänst.
Telia Company stöttar er i er flytt till molnet. Vi är
experter på den infrastruktur vi levererar, vad som
passar era behov och hur ni flyttar era affärskritiska
applikationer och tillhörande data dit.
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SÅ FLYTTAR NI TILL MOLNET
Flytt till molnet handlar om transition och transformation. Det ena
fungerar inte utan det andra.
Det är inte ett projekt som man
”blir klar med”.
Att flytta till molnet behöver inte
vara förenat med den problematik
som många tror. Med rätt stöd blir
flytten en positiv erfarenhet.
För att lyckas med flytten behöver ni ha en målbild av vad det

är som ska flyttas, och framförallt
en målbild över vad som ska
uppnås. Fundera på vad är det för
nytta som ni önskar skapa med
flytten – funktionsmässig, drifteffektivisering, användareffektivisering etc.
Om ni inte är säkra på vad som
ska flyttas och varför just detta
ska flyttas (målbild) är vår erfarenhet att flytten ofta kantas av

onödiga utmaningar. Detta medför
i sin tur att slutanvändarna i högre
grad blir missnöjda, då oklara mål
skapar förväntningar som inte
införlivas.
Det är därför Telia Companys
rekommendation att börja med att
förtydliga målbilden – så att management, IT, leverantör och även
medarbetarna har samma slutmål
och en rimlig förväntan.

ETT EXEMPEL FRÅN ETT KUNDCASE – SÅ GÅR EN FLYTT TILL:
För att kunna arbeta på ett effektivt sätt är det viktigt att göra
grundarbetet genom skapa en
gemensam bild över vad som ska
göras och varför. En övergripande
plan sätts, där vi utifrån målbild
planerar inte bara för en implementation utan även för vägen
längre fram.

Flytt av en specifik tjänst till
molnet sker genom att först förstå
befintlig lösning och data, därefter flytt av överenskommet första
steg och sedan att börja använda
tjänsten. Se gärna beskrivning av
Office 365 för exempel på implementation.

Efter implementation av första
steget i planen sker en utvärdering och eventuellt görs en revidering av målbild och plan. Efter
detta kan nästa steg tas.

TIPS!

Viktigt att alltid ha målbild och helhet som en ledstjärna för att
inte tappa fokus. Tänk på att börja litet och väx därifrån för att
inte fastna i oövervinnerliga projekt som drunknar i datahistorik.
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MOLNINTEGRATION
En modern arbetsplats består av många olika typer av arbetsuppgifter
och medarbetarprofiler som alla har skilda behov. För att lösa dessa
används ofta flera olika typer av applikationer inom organisationen.
Molnet består idag till stor del av nisch-applikationer, men det stora
värdet skapas när data flödar mellan nischsystemen i ett ekosystem
av tjänster som talar med varandra. Därför är integration en viktig
komponent för att skapa en effektiv arbetsmiljö.
Telia Company kan hjälpa er med integration mellan olika typer av
lösningar i molnet.
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MOLNSTRATEGI
ÄR EN LEDNINGSFRÅGA
Att välja molntjänster som plattform för ert systemstöd förändrar företagets behov av IT-kompetens.
Detta gör valet av molnstrategi till en ledningsfråga
som kommer påverka hela organisationens möjligheter till effektivisering och arbetssätt. En molnstrategi
utgör en del av verksamhetens totala digitala strategi
för att bibehålla sin konkurrenskraft. Få har en utarbetad molnstrategi och få har en bild av hur man i så
fall gör för att införa till exempel en molntjänst.

Typiska frågeställningar brukar vara: vem gör vad,
när gör vi vad, hur gör vi, i vilken ordning gör vi, vad
börjar vi med, hur tar vi fram relevant kravspecifikation, berörs vår personal, vad gör vi med befintlig IT,
hur utvärderar vi alternativen och hur säkerställer vi
helheten?
Vi tar ansvar – Telia och Cygate är en del av Telia
Company-koncernen.

HYBRIDMOLN

PUBLIKA
MOLN
PRIVATA
MOLN

Säker access
och infrastruktur

KUNDPLACERADE
TJÄNSTER
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VAD SÄGER KUNDERNA?
E-HANDEL
”Vi är mycket glada över
Ipeers tjänster (via Cygate),
det är viktigt och fungerar
utmärkt”
P Svärdson vd Apotea,
Adlibris grundare.
Årets e-handlare 2014, 2015, 2016

”Vi är väldigt nöjda
med Ipeers tjänster (via
Cygate) och imponerade
över deras flexibilitet – här
finns utrymme, kompetens
och lösningar.”

SAAS-TJÄNSTELEVERANTÖRER
”Vi anser att Cygate erbjuder en service och en
teknisk nivå i toppklass, nationellt och internationellt. I Cygates privata moln kan vi erbjuda
en ännu högre säkerhet och framför allt en viktig
skalbarhet, där kunder snabbt kan anpassa sina
resurser och kostnader efter behov.”
M Andersson, vd, grundare Antura,
DI Gasell 2012-2016

”Vi som själva hostar åt våra kunder visste vad vi
sökte och vi fann det i Cygate Hosted VMware
– en trygg delad miljö med ledande prestanda
och bra pris från en stark leverantör.”
A Magnusson, IT-chef, PLM Group,
ledande återförsäljare av Solidworks

R Lyko, vd, Sveriges största
återförsäljare inom hårvård
och skönhet, Lyko
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VAD SÄGER KUNDERNA?

TRANSPORT OCH TILLVERKNING
”Valet av Cygate kan sammanfattas
med ett ord: helhetsleverantör. De
erbjuder allt vi kan beställa, från
mobiltelefoner via en portal till
molntjänster, 24/7-service och spetskompetens inom flera områden. Att
Cygate har nära band med Telia ger
ytterligare fördelar. De är trygga,
seriösa, långsiktiga och
kompetenta”

”Cygate var klart bäst som kostnadseffektiv helhetsleverantör där vi får allt
som tjänst och dessutom kvalitetssäkrat nät. Vi måste ha säkra
uppkopplingar, nu får vi ett eget nät
och rätt SLA. Med ökad standardisering, säkerhet och flexibilitet får vi en
mycket bättre IT-leverans och vi räknar
med att sänka kostnaderna med
20 procent.”

Afrim Osmani, IT-koordinator,
Postnords flygbolag Amapola

Jörgen Elvstrand,
IT-chef, VA Automotive
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”BÄSTA KATASTROFSKYDDET
I MOLNET”
– Bilia
sådant scenario skulle hela företagets
framtid äventyras. Analysen ledde till att
man bestämde sig för att implementera
en sekundär sajt för katastrofberedskap.
En förstudie för detta ändamål togs fram.
Bland de alternativa lösningarna som
presenterades i förstudien fanns molntjänster och en egen datahall. Det senare
alternativet skulle kosta mycket pengar.

Verksamheten på den ledande bilåterförsäljaren Bilia kan fortsätta som vanligt
även om deras datacenter skulle drabbas av haveri. Företaget har implementerat en lösning för katastrofberedskap i
molnet till en avsevärt lägre kostnad än
för en traditionell lösning.
– Bara för något år sedan var det
otänkbart att kunna ha ett sådant här
säkert och effektivt system för katastrofberedskap i molnet. Jag tror att vi är
det första företaget som har testat och
implementerat den här lösningen, säger
Patrick Olsson, CTO på Bilia.
Företaget är Nordens största bilåterförsäljare. Bilia säljer bilar på 109 platser
i Sverige, Norge, Tyskland och Luxemburg. Företaget har en helt centraliserad
it-miljö för Sverige och Norge med all
hårdvara, alla affärssystem och övriga
applikationer i företagets datacenter.

NY TJÄNST BÄSTA LÖSNINGEN
Microsofts molnplattform Azure skulle
kunna fungera som sekundär sajt, men
svarstiderna och bandbredden behövde förbättras. Det visade sig att det
precis hade lanserats en helt ny tjänst,
Microsoft ExpressRoute, som ger direkt
tillgång till datacentret i Azure. Den har
bättre tillförlitlighet, högre hastighet och
högre säkerhet än vanliga anslutningar
över det publika internet.

ANALYS VISADE BRISTER

Leverantören Telia tog in denna lösning och sålde den vidare till Bilia. Lösningen gick i skarp drift i slutet av 2015.
Det innebär att om datacentret skulle
brinna upp nu kan verksamheten i stort
sett fortsätta som om ingenting hade
hänt. All it-produktion skulle med automatik läggas över på Azure via ExpressRoute. Enligt Bilias SLA ska man åter
kunna vara i full produktion inom
24 timmar.

En sårbarhetsanalys genomfördes under
2013. Den visade att ett större haveri i
företagets datacenter skulle få katastrofala konsekvenser för verksamheterna i
Sverige och Norge.
– Om datacentret skulle brinna upp
måste vi köpa ny hårdvara och återläsa all information från backuper, säger
Patrick Olsson. Ett totalt återställande av
it-miljön skulle ta upp till 60 dagar. I ett
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”SKOGSBRANSCHENS
BÄSTA IT-LÖSNING”
– Södra Skogsägarna

Ledningen för Södra Skogsägarna
hade, efter flera år av utmaningar, både
inom sin verksamhet och IT-drift sett
att företaget måste bygga på en stabil
grund av IT-lösningar. Detta eftersom allt
större andel av affärsverksamheten blev
mer och mer beroende av att IT-stödet
fungerade hela tiden.
– Även om Södra Skogsägarna håller
på med träd som måste växa i sjuttio
år innan de blir en produkt som kan
förädlas och göras lönsamma så måste
vi vara ytterst anpassningsbara då konkurrensen, marknadsvillkor och omvärlden hela tiden förändras, säger Torbjörn
Svärd, CIO-veteran inom företaget. Vi
hade en föråldrad och instabil IT-lösning
och den var ett av de största hoten mot
vår framtida framgång.

Projektet för att skapa en stabilare
IT-drift och skapa mer flexibilitet startade ca 2013 och kallas kärleksfullt för
”Cumulus” internt. Självklart kommer
namnet av den latinska benämningen på
moln då Torbjörn tidigt tog det strategiska beslutet att avveckla egen drift
och egna datacenter till förmån för en
molnbaserad modell.
– Under processen att utvärdera vad
vi skulle ha för framtida IT-driftslösning
blev det tydligare och tydligare att en
molnlösning var det mest kostnadseffektiva, mest driftsäkra och mest flexibla,
säger Torbjörn. Faktiskt önskar jag att
jag ännu tidigare haft modet att flytta
mer av våra tjänster till en publik molnlösning. Det hade sparat oss mycket tid
och pengar i det inledande stadiet.
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EN TRYGG IT- OCH KOMMUNIKATIONSPARTNER
● Sveriges största QoS kvalitetssäkrade nät för att minimera
och optimera mot tröghet – Telia Datanet är störst i Norden.
● Bästa molnet och kopplingen till molnet, vi ger förutsättningar att kunna garantera en bestämd uppkopplingshastighet
mellan avtalade kontor.
● Svensk support och specialisttjänster.
● Helhetsleverantör som finns där ni är.
● Ta del av Telia och Cygates gemensamma styrkor och
kompetenser.
● Vi tar ansvar – tillsammans.

KÄLLOR:
Sweden Cloud, National Institue of Standards and Technology (NIST):s definition av moln
http://www.offentligaaffarer.se/2016/09/05/stor-okning-av-molntjanster
RADAR Molntjänster ur ett verksamhetsperspektiv, Nordiska verksamheter 2016
Ansvariga: Henrik Salomonsson och Johan Lidenmark. Extra tack till Erik Arnberg och Spoon.

33

