
Managed Services

• Rådgivning
• Kostnadskontroll
• Specialistkompetens

Från punktinsatser 
till totalansvar

Valet av IT-drift påverkar 
idag hela företagets resultat.
Idag hänger affärsutveckling och IT-drift intimt samman. Om inte 
IT-avdelningen är samkörd med bolaget i stort blir affärsnyttan 
snabbt lidande.

Men att utnyttja de nya möjligheterna – innan konkurrenterna 
hinner före – ställer höga krav på både IT-avdelningen och bola-
gets ledning.

För att möta den snabba utvecklingen satsar många företag och 
organisationer på Managed Services – en mer dynamisk och 
kostnadseffektiv IT-drift.

Vi matchar våra kunders affärskrav 
Många av våra kunder finns inom sektorerna finans och media.Vi 
är vana vid extremt höga krav. Vi hjälper kunderna att 
frigöra tid från delar av IT-verksamheten som Bahnhof kan göra 
bättre, effektivare och mer kostnadseffektivt. Tiden som frigörs 
kan istället ägnas till att integrera IT djupare in mot företagets 
kärna.

Tre av Bahnhofs fundament för att matcha våra kunders
affärskrav är därför:

• Tillgång till rätt kompetens och support
• Stor flexibilitet när behovet förändras
• Snabb skalbarhet – både ned och upp

Vi vet att våra kunder vill ha ett aktivt stöd i beslutsfattandet, där 
kunden tillsammans med oss avgör vilka delar i IT-miljön som 
Bahnhof kan effektivisera. Genom att kombinera fysisk hosting 
med moln-, nät- och drifttjänster skapar vi en svårslagen vidd och 
flexibilitet.

Det dokumenterade resultatet är att våra kunder kan fokusera 
på sin kärnverksamhet, i stället för att gång på gång behöva lösa 
IT-relaterade frågor. IT blir en pålitlig bärare av kärnverksam-
heten.

Användarna idag förväntar sig att IT-miljön motsvarar deras 
behov. Om inte IT-avdelningen löser problemen är det bara en 
tidsfråga innan användarna hittar sina egna vägar, ofta med 
konsekvensen att den tilltänkta kostnadsbesparingen uteblir och 
att data sprids till en eller flera tjänster som inte motsvarar före-
tagets krav på hur känslig data ska lagras och hanteras.

3 saker IT inte längre är:

• IT är inte längre fristående 
från produktutvecklingen

• IT är inte längre en uppsätt-
ning statiska lösningar

• IT är inte längre ett affärs-
verktyg bland många, utan en 
bärare av kärnverksamheten.
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Internet med sekretess
Bahnhof står för integritet och dataskydd. All information lagras 
i våra egna datahallar innanför Sveriges gränser och du äger 
alltid din data. Skydd mot intrång och attacker är bara vår 
första försvarslinje. Vi har lång erfarenhet av att hantera och 
motverka utländska myndigheter, övervakning och läckage.

Teknik med full kontroll
Vår kontroll är kundens garanti. Vi särskiljer oss från många 
av våra konkurrenter genom att envist bygga egna datahallar, 
nätinfrastruktur och servermiljöer med helt egen kompetens 
in-house. Med det som utgångspunkt har vi byggt molnplatt-
formar som enkelt tillåter våra kunder att välja hur de vill nyttja 
våra tjänster, medan vi garanterar tillgänglighet och skalbarhet.

Vi vet att toleransnivån för driftstörningar idag är minimal.
 
Därför erbjuder vi:

• Totalansvar för samtlig infrastruktur – datahallar, stamnät och 
serverplattformar

• Högt ställda krav på säkerhet – såväl fysisk, logisk som  
mänsklig sådan

• Snabb support med beredskap dygnet runt

3 saker Bahnhof kan göra
för er IT-drift:

• Ge beslutsunderlag och 
rådgivning kring vilka delar 
av IT-driften som ska skötas 
internt och vilka som effekti-
viseras av att läggas ut. 

• Ta fram lösningar som driver 
hela bolagets utveckling  
framåt och ökar affärsvärdet. 

• Säkra upp systemen för att 
undvika risker och haverier. 
IT-drift är affärsutveckling!
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Ring för konsultation:

Telefon 010-510 00 00 


