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Unified Communication



Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och 

djupa skogar



Mark betyder gränsbygd

• Här gick en gång gränsen 

mellan Sverige och Danmark

• Här stod några av de största 

slagen i Sveriges historia



Kommunvapnet symboliserar

vår historia och vårt näringsliv

Kanonkulorna
• symboliserar striderna som 

ibland rasade när vi var 
gränsbygd mot Danmark

Veteaxet
• är en påtaglig symbol för 

jordbruksnäringen i vår bygd

Skytteln
• är en symbol för textilindustrin 

som gjort Mark känt över stora 
delar av världen



Vår syn på Unified Communication

• Alli-i-ett integrerad lösning – både internt och externt

• Handlar om röst, text, e-post, video och snabbmeddelande 

(chatt)

• Att ha möjlighet att använda endast en ”enhet” för att 

kommunicera



Lång och krokig väg

• Startade 2006

• Tidigt ute med Unified Communication

utifrån vår definition

• Problem

• Lösningar på problem

• Utvecklingen går framåt

– uppdaterar – nya problem och lösningar

• Vet inte om och när vi blir färdiga. Kan man bli färdig?



”Då-läge” - 2006

• Gammal telefonväxel

• 1300 användare, både trådbundet och trådlöst (Dect). 

– 1000 anknytningar varav 800 Dect.

• Få in små enheter, alla finns tillgängliga ur telefoniperspektiv, 

knutna till ett centralt nummer (21 70 00) 

• Har datatrafik tillgängligt på alla arbetsställen – naturligt att titta 

på telefoni och använda datainfrastrukturen som 

kommunikationsstruktur (IP)



Visionen

• Kunna arbeta var som helst oberoende av plats och  

kommunikationskanal

• Möjlighet att samarbete med andra organisationer

• Ge möjlighet att utveckla mer effektiva processer

• Få Marks kommun att bli en attraktiv arbetsplats

• Öppen för fler kommunikationsvägar till kommunen



Visionen i bilder och tekniska termer

Säker access

Integrerad

Enkel att 

använda

• Krypterad kommunikation inom hela
organisationen, partners, leverantörer och 
distansarbetande

• Möjlighet till logging och arkivering av IM 
trafik

• Integrerad närvarostatus med Office 
System, Windows SharePoint, Exchange 
och Active Directory

• Plattform baserad på standards 
(SIP/SIMPLE) tillåter integration

• Single client för IM, röst, video, 
webbkonferens, telefoni och publika IM-
kontakter

• Bekant och intuitivt användargränssnitt



Målet med kommunikationsplattformen

• Minimera hyrda förbindelser genom att använda kommunens 

kommunikationsnät

• Skapa en helt IP-baserad plattform

• Valfrihet gällande trådbundna och trådlösa telefoner (Dect)

• Smart integrering av teknik, mobiltelefoner och bärbara datorer 

• Integrerat Contact Center för effektivare samtalsflöden och 

högre servicenivå

• En klar och tydlig ROI över nästkommande femårsperiod



Upphandling

• Konusulthjälp

• Kravspecifikationen

• Upphandling i enlighet med LOU 

• Lösningen skulle omfatta hela infrastrukturen

• Tekniken skulle möjliggöra Unified Communication 

• Stor vikt på kringtjänster

– Förstudie, mätningar, installation och support 



Genomförande

• Teknisk installation hösten 2006

• Utvecklat efter hand

• Hösten 2007 – tog systemet i drift

• Informationstillfällen för användare

• Mycket informationsmaterial i portalen (intranät)



Problem på vägen

• Teknikstrul

• Fungerade i testlabb men inte i verkligheten i vår miljö

• Kommunikationsproblem – olika språk

• Missnöjda” användare för att det inte var som det alltid varit

• Nytt system för telefonister utan gammal information



• Ett nytt sätt att kommunicera internt

• Visar din status

• Har möjlighet att lämna ytterligare

information

• Möjlighet att söka kollegor och ringa dem 

– ”Click to dial”

Kommunikatorn



Outlook

• Outlook har fått en 

central roll i 

kommunikations-

systemet 

• Hanterar nu också

– Missade samtal

– Röstmeddelanden

– Bortkoppling av 

telefon



Röstbrevlåda med mera

• En ny funktion i samband med nya telefoni- och 

kommunikationssystemet.

• Kan lyssna av sina röstmeddelanden.

• Kan lyssna av sina e-postmeddelanden.

• Kan höra sina kalenderbokningar, avboka möten

• Här man läser in hälsningsmeddelande och 

frånvaromeddelande!



Mobil anknytning

• Ytterligare ett sätt att öka servicenivån och tillgänglighet.

• En telefon oavsett var du befinner dig.

• Ett sätt att hantera meddelanden – samma röstbrevlådesystem 

(ej mobilsvar).

• För de personalgrupper, som rör sig mycket utanför kommunens 

byggnader.

• Kostnadsdrivande 

– Mobiltäckning i byggnader

– Förtätning av antal mobiler per telemast



Nytta med lösningen

• Önskade funktioner

• Microsoft Exchange

• Återanvända 700 telefoner

• Möjligheter att integrera alla enheter i den centrala lösningen 

• Ökad tillgänglighet

• Plattformen erbjuder bra funktioner för konferens och 

videokonferens 



• Nå målet att all

kommunal verksamhet

är nåbar via ett

telefonnummer

• Åtkomst till

kommunikatorn via

mobiltelefon

• Göra kommunanställda nåbara på annat sätt än via telefon och e-

post

– Chatt med kommuninvånare

Nästa steg



Frågor – till er och oss

?
Har ni frågor till oss?

IT-chef Richard Lindström IT-projektledare Ulrika Häggström

richard.lindstrom@mark.se ulrika.haggstrom@mark.se

www.mark.se
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