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Funktionsåtagande IT arbetsplats



DESKTOP LIFECYCLE MANAGEMENT

Funktionsåtagande för IT arbetsplatsen


 

Sänk kostnaden runt din IT arbetsplats


 

Effektivisera hanteringen med självbetjäning


 

Optimera licens och applikationshanteringen

eller


 

Vi hjälper er att hjälpa era användare



Automatiskt arbetsflöde

- klientprocessen DLM

• Planering
• Beställning
• Inköp

• Prisoptimering
• EPEAT – Grön IT 
• Produktråd
• Edi

 

(E‐HANDEL)
• Rollbaserade inköp

• Färdigställande
• Leverans

• Stöldskydd
• Inventariemärkning
• Individanpassad
• Funktionsleverans
• Uppställning på

 

plats

• Drift
• Support

• Applikationshantering
• Licensoptimering
• Klientförvaltning
• 1,2,3 line support
• På

 

platsen support

• Avveckling
• Relokation
• Utbyte

• Miljötransport
• Radering
• Skrotning
• Försäljning
• Återanvändning



Metodik

• Atea har tagit fram ett tillvägagångsätt för att se 
inom vilka områden en organisation kan 
effektivisera hanteringen av sina IT-arbetsplatser 
och sänka sina kostnader.

• Genomförande:
– Analys

• Workshop
• Uppföljning

– Inventering av hårdvara och applikationer
– Skaffa oss kunskap om organisation X som befintlig 

leverantör
– Nyttjande av Ateas olika koncept för klienthantering 

och analysmetoder 
– Helhetsbild nuläge
– Effektiviseringspotential



DLM tjänstekomponenter - Baspaket
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Finansiering



DLM tjänstekomponenter - Pluspaket
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* Kontroll för finansiering (kopplad till märkning)



DLM tjänstekomponenter - Premiumpaket
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Ateas förslag till 

Effektivisering av arbetsplatshantering



• Produktnära tjänster i Växjö (färdigställande)
• Uppställning på plats
• Miljömässiga effekter

– Samordning av leveranser
– Miljösäkrad hantering av emballage

• Återtag
– Go IT Loop för miljösäkrad återtag och hantering av föråldrad hårdvara

• DOA och garanti
– DOA hanteras i Växjö innan utleverans
– Atea hanterar garantiservice
– SWAP lager

Leverans och support



Införande av automatiserad infrastruktur
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Grundplattform

• Accelerator

• Selfservice portal
• Webbaserad
• Inbyggt attestflöde
• Bygger på Microsofts infrastruktur
• Färdiga adaptrar mot övrig 

infrastruktur
• Ta bort manuella steg

• Jumpstart

• Effektiva lösningar för att optimera 
infrastrukturen.

• Färdiga lösningar för klienter, 
distributionsplattform för snabbt 
införande.

• Projektmallar för att säkerställa 
införande projekt

• Ta bort manuella steg



Ateas förvaltningsstöd



• Arbetsplatsen finansieras via Atea Finans
– Förenklar övergången till att levera arbetsplatsen som tjänst
– Inkludera tjänster och försäkringsmöjligheter
– Möjlighet till ”Buy out and lease back” för ett snabbare införande

• Asset management
– Atea systemstöd för att stödja denna leverans och förenkla för kund

Finansiering och asset management



Besparingar
  år 1 år 2 år 3
Klientplattformen 1 946 925 3 102 188 4 016 250
Applikationspaketering 245 000 367 500 490 000
Självbetjäning 2 070 000 3 105 000 4 140 000
SAM (software asset Management) 2 006 250 2 756 250 3 506 250
Helpdesk 825 000 1 237 500 1 650 000

7 093 175 10 568 438 13 802 500



DLM utifrån ett skolperspektiv



Kort om Nacka kommunKort om Nacka kommun

- 85 000 invånare
-Ung, starkt växande befolkning
-Välutbildade
- 40% lägenheter, 60% villor
- 20% utländsk bakgrund
- Stor konkurrens mellan friskolor samt kommunala skolor
- År 2013 ca 12000 elever 1-1



FFS-Förskola fritids skola

- 16 000 barn & elever
- 2 500 anställda
- 1,4 miljarder i årlig omsättning
- 37 resultatenheter
- kopplingen mellan FFS vision, mål och IT.
- vår gemensamma uppfattning om varför vi satsar på IT. 

att IT inte är ett projekt utan på riktigt!
- hur vi långsiktigt effektivt skall utnyttja de resurser och den kunskap vi besitter 

tillsammans!



Film



Björknässkolan

IT-utveckling/Infrastruktur
2000 
• 30 st nätverksuppkopplade datorer
• 1 st server

2010
• 20 stationära
• 1000 bärbara
• 5 st servrar – ska fasas ut
• Trådlös Cisco-lösning (64 st)
• Eget Intranät
• Skolportal
• 35 st nätverksskrivare 
1-1 elever har ej tillgång till utskrift

• Björknässkolan f-9 ca 960 elever
• Centrumskolan 
• Träningsskolan/Gymnasiesär
• Personal ca 150
• Omsättning ca 100 miljoner
• Eget ansvar kring IT och infrastruktur





Generell historisk bild av IT i skolan!
• Eldsjälar
• Datorer med utgången livslängd – prestanda – flera modeller/märke
• Har använts mer i ett administrativt kommunikativt syfte än i ett pedagogiskt 

syfte
• Budget för IT knappt existerande
• Centrala IT-avdelningar med föga kunskap om skolans behov/verksamhet
• Skolledare svag beställarkompetens kring IT
• Undermåliga nät
• Support/SLA???
• Knapphändig hantering av licenser
• Manuell hantering av installationer/uppdateringar
• 50% av alla pedagoger har tillgång till en egen arbetsdator



1-1 som en löpeld genom Sverige
Allt fler kommuner tar beslut om att alla elever ska ha tillgång till en egen dator

•Ökad tillgång till datorer i skolan innebär:
-användningen inom pedagogiken ökar – vilken i sin tur ökar kravet på en stabil 
infrastruktur
-tillgång till dator 24/7 – mobilt bredband
-kritiskt när dator ej fungerar
-öppna datorer
-ökad volymer 
-nätets kapacitet
-skrivare – lagerhållning toner
- laddning och förvaring



Konsekvenser!

• Föräldrareaktion, elevdator på service:

”Jag förstår inte hur barnen då skall kunna jobba eftersom det faktiskt krävs en dator för att kunna 
tillgodo göras sig skolarbetet idag(namn) kan inte vara utan sin dator”

• Elevreaktion, dator på service

Hej!

jag hörde om min dator! konstigt att den inte har lagats. Och jag önskar att du ringer eller mailar till dom och 
begär att en täkniker från dom kommer till oss på björknäs skolan och laggar den här.

maila mig med all info du får!
viktigt att datorn kommer tillbaka snabbt för den behövs jätte mycket i skolarbbetet.

När vi ändå pratar om detta så hur långt tid är det kvar för Elias dator innan den kommer tillbaka från 
laggningen.

Tack!







Skolan suktar efter….

• Fokus på pedagogik ej teknik
• Enkla/snabba supportprocesser
• Självservice – automatiserade processer 
• SMS
• Ekonomisk stabilitet
• Leasing 
• Hög teknisk tillförlitlighet
• Grön IT
• Öppna datorer



Frågor
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