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Självklart kan du som it-chef ha 
funderingar eller farhågor inför 
köpet av en ny tjänst. Här svarar 
Daniel Klöfverskjöld, Product 
Manager för it som tjänst på Atea, 
på några av de vanligaste frågorna 
om Hybrid datacenter som tjänst. 
Han förklarar också varför denna 
lösning är ett effektivt sätt att få 
full kontroll över it-miljön.

Vanliga frågor om 
Hybrid datacenter 
som tjänst

Jag tycker att tjänsten är dyr. 
Hur kan jag veta att det blir en 
lönsam investering? 
Hybrid datacenter som tjänst kostar mer än 
en klassisk datacenterlösning men innehåller 
också mer. Tjänsten bidrar samtidigt till 
besparingar och vinster i din verksamhet, 
både omedelbart och på längre sikt. Det är 
viktigt att väga in de extra värden som tjänsten 
ger och de dolda kostnader som du får utan 
den. Vi på Atea tar exempelvis fullt ansvar för 
uppbyggnad, förvaltning, drift, support och 
utveckling av datacenterarkitekturen, arbets-
uppgifter som du annars får utföra på egen 

hand. Vi finns till hands 24 timmar om dygnet 
sju dagar i veckan året om. Det ger trygghet 
och stordriftsfördelar utan att du själv  behöver 
bygga upp organisationen. Du behöver 
exempelvis inte rekrytera egen VM-ware- 
kompetens, eftersom det ingår i tjänsten. 
Många rutinuppdrag försvinner eller  
underlättas genom ökad automatisering. 
Med full kontroll över din it-miljö kan du också 
lättare få kontroll på dina utgifter.
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Hur ser ansvarsfördelningen ut 
mellan vår egen verksamhet och 
Atea, när tjänsten är installerad?

Vilket är mervärdet med Cloudforms? 

Inom ramen för tjänsten tar vi på Atea alltid fullt 
ansvar för själva infrastrukturen och virtualise-
ringslagret. Vi sköter, övervakar och uppdaterar 
datacentermiljön och om det skulle uppstå 
några problem med hårdvaran skickar vi ut en 
tekniker. Eftersom det är en infrastrukturtjänst 

ansvarar du själv för plattformsdriften på  
dina virtuella servrar, men vi erbjuder en  
tilläggstjänst som innebär att vi även kan ta 
detta ansvar. Vi licensierar VM-ware och  
portallicenserna och kan också erbjuda  
Microsoftlicensiering om du önskar det.

Cloudforms från RedHat är gränssnittet och 
själva kärnan i Hybrid datacenter som tjänst. 
Under utvecklingen av tjänsten har vi utvärderat 
en rad olika verktyg och vår slutsats är att 
Cloudforms är den absolut mest kompetenta 
produkten. Med Cloudforms kan du enkelt  
överblicka och kontrollera hela din it-miljö.  
Du kan analysera dina behov och effektivisera 
din verksamhet genom att bygga templates 

(mallar) för ökad automatisering och orkest-
rering (samordning mellan flera program). 
Cloudforms är multitenant, vilket betyder 
att flera delar av er verksamhet genom olika 
rättigheter kan använda gränssnittet samtidigt 
och oberoende av varandra. Här bygger ni 
er tjänstekatalog mot verksamheten, som 
då enkelt kan använda kapacitetstjänster via 
självbetjäning i gränssnittet.
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Tjänsten innebär ju att en extern 
partner får tillgång till vår datahall. 
Hur kan det bli säkrare för oss?
Vi på Atea hanterar infrastrukturen och virtuali-
seringslagret för din it-miljö, men vi går aldrig in 
i de klienter där din data finns. Alla på Atea som 
arbetar med tjänsten är säkerhetscertifierade. 
Vi har tydliga rutiner och lovar att du är i trygga 
händer. Antingen måste samtliga uppgifter 
utföras internt eller så väljer du att samarbeta 

med en utomstående partner. Samtliga leveran-
törer som du köper funktioner eller tjänster av 
kommer att ha viss tillgång. Därför är det viktigt 
att välja en partner som har lång erfarenhet av 
att hantera denna typ av uppdrag och som kan 
garantera en hög säkerhet – och det gör Atea. 

Vanliga frågor om Hybrid datacenter som tjänst 3/5



Kan jag välja hårdvara själv  
eller få tjänsten levererad på  
min befintliga hårdvara?

Slutligen, vilka är de största  
fördelarna enligt användarna själva? 

Det är tyvärr inte möjligt. En slimmad och 
redundant design är en förutsättning för Hybrid 
datacenter som tjänst. Vi har tagit fram en 
 beprövad arkitektur, som garanterar en trygg och 
funktionell leverans både nu och över tid. HPE:s 
Simplivity ger en redundant och stabil leverans 
där även backup är inkluderad. Vi anser att det ger 
den bästa designen. Om det exempelvis kommer 
en ny version av Cloudforms kan vi enkelt testa om 
den fungerar optimalt med hårdvaran. Gemensam 

hårdvara för alla användare är en nödvändighet  
för att skapa stordriftsfördelar för användaren.  
En god nyhet är att du inte längre behöver köpa 
eller leasa hårdvaran. Nu kan du välja att få den 
som en del av tjänsten. Det innebär att du varken 
behöver äga hårdvaran eller ens ha den som  
capex, alltså utgifter för nyutveckling eller nya 
investeringar, i din bokföring. Vår konsumtions-
modell innebär att du inte betalar för själva 
utrustningen, bara för hur mycket den används.

Framför allt att du får full kontroll över hela 
it-miljön, eftersom alla interna system, externa 
plattformar och molntjänster samlas i ett 
gemensamt gränssnitt. De analytiska funktio-
nerna ger dig också kontroll över dina service 
management-discipliner (leveransdiscipliner) 
såsom säkerhet, licenskrav, regulatoriska 
krav, SLA, livscykelhantering och framförallt 
kostnader. Fokus kan flyttas från tekniska 

förvaltningsuppdrag till utveckling och strate-
giska insatser som tar verksamheten flera steg 
framåt. Det finns en trygghet i att ha en partner 
som Atea som tar ansvar för datacentermiljön 
dygnet runt under årets samtliga dagar.  
Du behöver inte tänka på felsökning och 
support av systemet eller att bygga en egen 
organisation som täcker upp samtliga behov.
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Vilket stöd finns från Atea när 
jag vill börja arbeta och utveckla 
inom ramen för tjänsten?
Programmeringsspråken som vi arbetar med  
är Ansible och Ruby. Nationellt har vi utbildat  
15 konsulter i Cloudforms, som finns till hands  

vid behov. Vi har också en så kallad dedikerad 
resurs, som kan komma ut och hjälpa dig att 
utveckla dina idéer kring hur du vill använda tjänsten.



Full kontroll över it-miljön. 
Med tjänsten kan du från ett enda gränssnitt  
överblicka och kontrollera hela din it-miljö.  
Det underlättar flytt av data och anpassningar  
till nya lagar och förordningar, samtidigt som  
du får en bättre kontroll på dina kostnader.

Snabb utveckling på kort tid. 
Bara ett fåtal företag och organisationer har en 
tillräcklig molnstrategi. Merparten fastnar i en 
övergångsfas. Hybrid datacenter som tjänst tar 
dig omedelbart från behov till drift. På kort tid 
tar du flera steg i din utveckling.

Mer tid till värdeskapande insatser. 
It-avdelningen kan enkelt föra över delar av 
sina operativa uppgifter till andra i organisa-
tionen. Återkommande moment kan också 
automatiseras. Minskad administration  
effektiviserar verksamheten genom kortare 
ledtider och ger mer tid till utvecklande och 
värdeskapande insatser.

Stordriftsfördelar även  
för mindre organisationer. 
Tjänsten innebär att Atea tar fullt ansvar  
för drift, övervakning och support av din  
datacentermiljö dygnet runt året om.  
Du får en stabil verksamhet utan att behöva 
skapa en egen organisation som täcker  
samtliga behov. Istället kan du satsa resurser 
på långsiktiga och strategiska frågor.

Alla användare skapar  
fördelar åt varandra. 
Eftersom Hybrid datacenter som tjänst  
hela tiden utvecklas och förbättras utifrån 
användarnas erfarenheter och önskemål  
drar samtliga användare nytta av varandra.  
Ett värdefullt processflöde i en verksamhet  
kan lätt överföras till en annan.
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5 styrkor med Hybrid 
datacenter som tjänst

Kontakta Daniel Klöfverskjöld, Product Manager för it som tjänst på  
daniel.klofverskjold@atea.se eller 070-306 99 53 så berättar han mer.

Är du nyfiken på hur Hybrid datacenter 
som tjänst kan förenkla din vardag?
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