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CRAMOS SYSTEM BYGGER PÅ STABIL
OCH TILLGÄNGLIG IT-MILJÖ
Cramo är ett av Europas största företag
inom uthyrning av maskiner, utrustning
och hyresrelaterade tjänster. Med cirka
300 hyresdepåer och 230 000 hyresobjekt är ett väl fungerande och tillgängligt IT-stöd hjärtat i verksamheten och
en helt avgörande konkurrensfördel.
Pulsen är sedan flera år tillbaka Cramos
strategiska samarbetspartner och
ansvarar för stora delar av IT-driften och
plattformarna för IBM Power och Intel.
– Ett tillgängligt uthyrningssystem är kritiskt för vår
verksamhet. En situation där våra kunder står utan utlovad
utrustning eller maskiner får helt enkelt inte inträffa. Från
IT-avdelningens perspektiv vill vi kunna lägga fokus på att
vara innovativa och stötta verksamheten i att identifiera
nya konkurrensfördelar, inte fastna i frågor som rör den
löpande IT-driften. Här har Pulsen visat sig vara en mycket
erfaren och pålitlig partner som avlastar i vardagen men
också har god framåtblick, säger Maria Karlsson, Head of
RUN på Group IT och Cramo Services.
– Att delta i affärsutveckling tillsammans med verksamheten och att kunna visa på effektiviseringar ställer krav på
att IT är trovärdiga, framför allt genom att alltid leverera
en stabil och tillgänglig IT-miljö, fortsätter Maria Karlsson.
BÄTTRE KOSTNADSKONTROLL OCH ÖKAD FLEXIBILITET
– Utöver kraven på tillgänglighet är den främsta
anledningen till att vi outsourcat driften av vårt affärssystem och kapacitetsdrift till Pulsen att vi får en bättre
kostnadskontroll än tidigare.

Maria Karlsson, Head of RUN på Group IT och Cramo
Services. (FOTO: Cramo)
Vi blir mer flexibla och kan öka eller minska vår kapacitet
vid behov och på så vis kostnadseffektivisera. Vi behöver
heller inte lägga egen tid och resurser på vad som är standardiserad IT-drift utan kan fokusera och koncentrera oss
på kärnverksamheten, affärskritiska applikationer och att
delta i affärsutvecklande projekt. Det är också viktigt att
inte bara kostnaderna får styra utan även förmågan att öka
intäkterna med hjälp av IT, kommenterar Maria Karlsson.
– I dag fungerar Pulsen som en förlängd arm av vår egen
IT-avdelning. Förutom att tillföra djup kompetens och stor
erfarenhet inom IT-drift på IBM Power och Intel-plattformarna är de lyhörda, flexibla och engagerade i oss som
kund.
IT-SÄKERHET KAN INTE ÖVERSKATTAS
I takt med en ökad digitalisering och ett allt större IT-beroende har Cramo liksom de flesta andra verksamheter
påverkats av säkerhetsaspekterna och riskerna för intrång
och andra cyberhot.
– Vikten av en god informationssäkerhet och ett systematiskt arbete med IT-säkerhet kan i den tid vi lever i inte
överskattas. Vi lägger därför stort fokus på olika analyser

och att tekniskt förbättra vårt skydd på olika nivåer. Det
handlar framförallt om olika tekniska säkerhetssystem
och en kontinuerlig övervakning och logghantering. Att
ha kontroll på behörigheter samt rutiner, processer och
incidenter är också viktigt.
Att arbeta med användarbeteende samt klassificering och
prioritering av vår data är ytterligare exempel på viktiga
säkerhetsfunktioner. Pulsen hjälper oss i delar av detta
arbetet och tillför både teknisk kompetens och erfarenhet.

HYBRIDDRIFT FRAMTIDEN
På senare tid har Cramo tillsammans med Pulsen börjat
utforska möjligheterna med molntjänsten Azure. Maria
Karlsson kommenterar:
– Vi arbetar ständigt med att hitta flexibla och dynamiskt
skalbara IT-lösningar där vi själva bestämmer på vilket sätt
och hur mycket resurser vi vill använda. Där vill vi förstås
följa teknikutvecklingen och hitta rätt driftslösning för
respektive leverans. Vissa system och funktioner passar
bäst i molnmiljö och andra i en miljö ”on-premise”. Därför
kommer Cramo under överskådlig tid kombinera de två
typerna av miljöer och arbeta med hybriddrift. Att i mindre
skala börja använda Azure var ett naturligt steg för oss.

AZURE - SE HELHETEN OCH GÖR RÄTT FRÅN
BÖRJAN
Pulsen kan hjälpa er att komma igång med Microsofts publika molnplattform Azure och rekommendera vad som är viktigt att tänka på i just er
verksamhet. Ett vanligt misstag är exempelvis att
underskatta förvaltningen och driften av de resurser som används inom de publika tjänsterna.
Vi säkerställer också att allt som är uppsatt i
Azure är rätt konfigurerat och fungerar utifrån de
parametrar vi definierat. För att skapa en säker och
kostnadseffektiv helhetslösning kan Pulsen även
erbjuda tilläggstjänster som gör din IT-miljö väl
sammanhållen och komplett. Det kan exempelvis
handla om backup/restore, övervakning, patchning
och incidenthantering. Pulsens verktyg ger dig
också tillgång till tydlig statistik och möjlighet till
uppföljning, både på tjänste- och resursnivå.
PRIVATA, PUBLIKA OCH HYBRIDA MOLNTJÄNSTER – VÄLJ EN LÖSNING ANPASSAD FÖR
DIN VERKSAMHET
Pulsen kan hjälpa er att förstå nyttan med Azure
och hur moderna molntjänster kan bidra till en
enklare, säkrare och mer effektiv vardag. I de flesta
fall handlar det om att skapa en väl avvägd kombination av molntjänster och lokalt producerade
tjänster. Beroende på vilken kapacitet din verksamhet behöver, designar och levererar Pulsen alltid
väl anpassade lösningar som gör dem så säkra och
kostnadseffektiva som möjligt.

– I slutänden handlar allt vi gör om att ge kunderna som
hyr våra maskiner, tjänster och lokaler en bra dag på
jobbet. Vårt samarbete med Pulsen bidrar till att vi lyckas
med det, avslutar Maria Karlsson.
LÅNG RELATION FRAMGÅNGSFAKTOR
– Cramos verksamhet präglas av mycket höga krav i alla
led. I den miljön måste vi som leverantör förstås vara på
tå. Det gäller inte minst att ha viljan och kapaciteten att
utveckla och kundanpassa våra tjänster över tid.
Samarbetet med Cramo är ett bra exempel på att långa
relationer ofta gynnar möjligheterna att utvecklas tillsammans och skapa effektiva lösningar som gör verklig nytta i
vardagen, säger Martin Hogmalm, vd, Pulsen Production.
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