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UTMANINGAR 
• Möta kundernas ändrade 

behov – från driftstjänster till 
IT på kran

• Skapa ett unikt erbjudande 
på en konkurrensutsatt 
marknad

• Bygga kraftfull plattform 
som möjliggjorde att hantera 
fl era miljöer

LÖSNING 
Med Hybrid-IT kombinerar 
Excanto molnbaserade tjänster, 
outsourcing och kundens 
lokala IT-miljö till en kundunik 
lösning. Excantos infrastruktur 
bygger på VMware vSphere, 
och kunderna erbjuds virtuella 
klienter med hjälp av VMware 
Horizon.

RESULTAT 
• Unik marknadsposition med 

Hybrid-IT
• Miljöbesparingar både för 

Excanto och deras kunder
• Vasakronan: implementerat 

ny, fl exibel infrastruktur

Excanto levererar VDI och virtuella privata 
datacenter som tjänst med hjälp av VMwares 
lösningar

Excanto har valt VMware som strategisk partner för att 
utveckla konceptet Hybrid-IT – en kundunik lösning där 
Excanto kombinerar outsourcing och molnbaserade tjänster 
med kundens lokala lösningar. Den virtuella basinfrastrukturen 
för servrar i Excantos datacenter, som ett hundratal kunder 
använder sig av, bygger på virtualiseringsplattformen VMware 
vSphere. För att möta den växande efterfrågan på VDI-
lösningar erbjuder Excanto VMware Horizon.

Excanto AB tillhandahåller IT-tjänster med inriktning på drift, support, utveckling och 
förvaltning av IT-infrastruktur och a� ärskritiska applikationer, men även strategisk 
rådgivning och förvaltningstjänster samt leverans av IT-produkter. Med konceptet 
Hybrid-IT skapar Excanto kundunika lösningar som kan kombinera externa molntjänster, 
Excantos funktionstjänster och kundens egen lokala IT-miljö. På så sätt får kunden total 
a� ärsfl exibilitet och maximal e� ekt av sin IT-budget.

Utmaning 
IT-utvecklingen har under de senaste 
åren gått otroligt snabbt och varit 
omvälvande både för individer och för 
företag. Trender som konsumentdriven 
IT, Bring Your Own Device (BYOD) och 
molnbaserade tjänster ställer höga krav 
på att IT-avdelningen ständigt måste 
hålla sig uppdaterade om nya tekniska 
lösningar och se till att användarna har 
rätt utrustning och förutsättningar för 
att kunna utföra sitt jobb – samtidigt och 
säkert. 

Denna utveckling har även lett till att 
företagens krav på IT-leverantörer 
förändrats. Från att kunder främst har 
efterfrågat stöd i att sätta upp en lokal 
infrastruktur och support och drift av 
den, vill många företag i dag kunna köpa 
”IT på kran” i en modell där man kan öka 
och minska användandet efter behov och 
betala därefter, och inte behöver göra 
egna investeringar i hårdvara som snabbt 
blir åldrad och inaktuell.

Excanto grundades 1999 och har sedan 
2008 varit partner med VMware. Som 
svar på marknadens utveckling och 
kundernas ändrade krav har Excanto 

lanserat konceptet Hybrid-IT. Hybrid-IT 
innebär att man genom att kombinera 
Excantos tjänster med externa 
molntjänster och kundens egen lokala 
IT-miljö skapar en kundanpassad lösning 
byggd på standardiserade tjänster. 
Genom att aktivt kommunicera runt 
konceptet har Excanto hittat ett sätt att 
särskilja sig mot övriga aktörer på en hårt 
konkurrensutsatt marknad.

– Kombinationen outsourcing, 
molnbaserade tjänster och lokala 
lösningar ger en ökad a� ärsnytta för 
kunden i och med att de lättare kan klara 
stora och snabba förändringar. Vi har 
dessutom fl exibla avtal och kan därför 
tillsammans med kund utveckla lösningen 
över tid – i takt med att omvärlden 
förändras. Vi vill växa och utvecklas 
med våra kunder, inte låsa in dem, säger 
Marcus Lindstedt, VD på Excanto.

För att kunna utveckla Hybrid-IT-
konceptet krävdes en kraftfull teknisk 
lösning som gjorde det möjligt att 
hantera fl era kunders miljöer på samma 
plattform, och Excanto valde därför 
VMware som strategisk partner.
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“Kombinationen outsourcing, 
molnbaserade tjänster och 
lokala lösningar ger en 
ökad affärsnytta för kunden 
i och med att de lättare 
kan klara stora och snabba 
förändringar.”

Marcus Lindstedt, VD på Excanto

Lösning 
Excantos kundsamarbeten brukar 
vanligtvis innebära en successiv 
förfl yttning från kundens befi ntliga 
IT-miljö till en virtualiserad servermiljö 
lokaliserad i ett av Excantos datacenter. 
Excanto har byggt infrastrukturen 
i sina två datacenter med VMwares 
virtualiseringsplattform vSphere som 
baskomponent. Tack vare den skalbara 
plattformen kan Excanto hantera många 
kunders miljöer på en gemensam 
plattform - säkert, kostnadse� ektivt och 
med hög prestanda. 

– Det fi nns fl era anledningar till att vi 
valde VMware som strategisk partner. 
Deras teknik är välbeprövad, vilket är 
ett måste för vår leverans. Dessutom 
stämmer deras vision väl överens med 
vår, de har en bra trendbevakning och 
ligger i framkant vad gäller nya lösningar, 
vilket gör att vi kan växa tillsammans. 

Nästa steg för att skapa framtidens 
IT-stöd är att virtualisera klienterna, 
vilket kallas VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure). Genom att göra 
skrivbordet, dokument och applikationer 
tillgängliga via en virtuell klient skapar 
man en frihet både vad det gäller vilken 
enhet de anställda väljer att arbeta med 
och varifrån.  Excanto baserar sin VDI-
tjänst på VMware Horizon.

– Vi delar helt VMwares vision. Trender 
som konsumentdriven IT, att vi använder 
oss av allt fl er olika typer av enheter för 
att arbeta – ibland även våra privata 
enheter – och att vi inte längre vill vara 
låsta till ett kontor eller ens en arbetsplats 
påverkar. Det vi ser i VMwares roadmap, 
speciellt vad gäller Horizon, stämmer väl 
överens med vår a� ärsidé och lägger 
grunden till en framtidssäker lösning 
både för oss och för våra kunder. Det 
kommer att hjälpa oss att erbjuda ännu 
bättre IT-tjänster i framtiden, säger 
Marcus Lindstedt.

Excanto använder en fl exibel 
avtalsstruktur som tillåter kunden att 
skala upp eller ner beroende på behov. 
Målgruppen är främst företag med 
25-500 anställda som av e� ektivitets- 
eller kompetenskrav väljer att lägga ut 
hela eller delar av sin IT. För dessa kunder 
skapas ett virtuellt privat datacenter för 
kundens egna servrar och applikationer. 
Excanto integrerar och federerar även 
kundens publika molnbaserade tjänster 
till det virtuella privata datacentret. 

A� ärsmodellen innebär att kunden 
betalar per användare och månad för en 
VDI-klient, och per månad för virtuella 
servrar och lagring.

– Företag är olika och därför krävs 
det olika lösningar, vi ser det som 
Legoklossar. När vi trä� ar kunden 
för första gången har de redan en 
existerande miljö. Vi går tillsammans 
igenom och ser vilka klossar vi ska spara, 
vilka klossar som inte behövs längre 
och vilka vi behöver lägga till. Sedan 
kombinerar vi dem till en Hybrid-IT-
lösning som är perfekt anpassad efter 
kundens a� ärsbehov. Vi jobbar med 
långsiktiga relationer, och eftersom 
den lösning som är bäst idag inte 
nödvändigtvis är det i morgon, vill vi 
inte ha statiska avtal. Då riskerar vi 
att låsa in kunden och hämma deras 
utvecklingspotential. Vår målsättning är 
att kunden ska göra bättre a� ärer med 
Excantos IT-tjänster som möjliggörare 
– idag och imorgon, säger Marcus 
Lindstedt.

För att förstå kundernas behov och ge en 
fullgod support har Excanto under åren 
byggt upp en bred kompetens inom olika 
miljöer och man jobbar aktivt med att 
hålla sig uppdaterad gällande trender och 
ny teknik.

– Vi var bland annat en av de första 
leverantörerna som jobbade med 
blandade Mac- och PC-miljöer. Det har 
vi igen mångfalt nu när allt färre företag 
sitter i homogena miljöer, säger Marcus 
Lindstedt.

Resultat 
Ett av de mest påtagliga resultaten av 
satsningen på nyskapande och skalbar 
IT är den lösning som Excanto under 
2012 implementerade hos Vasakronan.  
Inför en kontorsfl ytt bestämde sig 
kunden för att utmana sin leverantör 
genom att berätta att man ville skapa 
ett helt aktivitetsbaserat kontor, utan 
fasta arbetsplatser. Man ville ha en 
modern, tillgänglig och säker IT-miljö 
med smarta tekniska lösningar som 
tillåter medarbetarna att arbeta från 
vilken plats som helst via vilken typ av 
enhet som helst. Vasakronan gick från 
att ha egna lokala servrar till en helt 
centraliserad miljö där man virtualiserat 
både servrar och arbetsplatser, från att 
ha en lokal supportorganisation till en 
dynamisk servicedesk. För Vasakronan 
är resultatet en mer fl exibel arbetsmiljö 
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“Trender som konsumentdriven 
IT, att vi använder oss av allt 
fler olika typer av enheter 
för att arbeta – ibland även 
våra privata enheter – och att 
vi inte längre vill vara låsta 
till ett kontor eller ens en 
arbetsplats påverkar.”

Marcus Lindstedt, VD på Excanto 

VMWARE FOOTPRINT
• VMware vSphere
• VMware Horizon

vilket i förlängningen gör dem till en mer 
attraktiv arbetsgivare. Samarbetet är så 
lyckosamt att Vasakronan och Excanto 
tillsammans utvecklat ett erbjudande till 
Vasakronans kunder som vill använda sig 
av samma typ av lösning.

Excantos samarbete med VMware har 
också inneburit miljöbesparingar, både 
för Excanto och för deras kunder. Genom 
virtualiserade datacenter minskas 
inte bara elförbrukningen för drift och 
kylning, utan man spar även pengar och 
miljö redan i produktionsledet. Detta tack 
vare att en virtuell server ersätter cirka 
20 fysiska servrar. Genom att använda sig 
av VDI-teknik kan man dessutom förlänga 
livslängden på IT-utrustningen eftersom 
äldre datorer, som normalt sett skulle 
skrotas, går att återanvända som tunna 
klienter.

Excanto har i dagsläget ett hundratal 
kunder som använder sig av den virtuella 
basinfrastrukturen för servrar. Intresset 
för lösningar som även innehåller 
virtualiserade klienter ökar stadigt.

Framtiden 
Utvecklingen av nyskapande och skalbara 
IT-lösningar baserade på Hybrid-IT-
konceptet är ett fortsatt stort fokus 
för Excanto. Det sker i nära samarbete 
med såväl VMware som nuvarande och 
potentiella kunder.

– Excanto är, med sitt paketerade 
tjänsteerbjudande, en viktig partner 
för VMware. Deras a� ärsmodell och 
inställning stämmer väl in med vår syn 
på vart IT-marknaden är på väg, säger 
VMwares Sverigechef Per Gustafsson.


