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Digitaliseringen ställer helt nya krav på infrastrukturen, där till synes
basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt
avgörande för att överhuvudtaget driva verksamheten. Därför kallar vi
det för verksamhetskritisk infrastruktur.
Som den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk
infrastruktur, exempelvis datacenter, säkrar Coromatic tillgänglighet
till kraftförsörjning och datakommunikation. Vi gör det helt enkelt
möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet, utan
avbrott 24/7, 365.

Låg risk och flexibilitet
För vissa företag är det förknippat med
både hög risk och stora kostnader att investera i modern verksamhetskritisk infrastruktur. För att möta dessa utmaningar erbjuder Coromatic tjänsten Critical Facilities
as a Service. Enkelt uttryckt så säkerställer
vi att verksamheten är skyddad mot oplanerade driftavbrott, under hela livstiden.
Baserat på ett överenskommet servicenivåavtal (SLA) och mot en fast månatlig
budget som inkluderar allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar, levererar och
driftar vi er verksamhetskritiska infrastruktur som en tjänst.
Det finns många fördelar med att låta oss
ansvara för driften av den verksamhetskritiska infrastrukturen. Framförallt slipper
ni att genomföra stora investeringar i infrastruktur samtidigt som ni får flexibiliteten
att anpassa infrastrukturen efter affärsbehov.

CRITICAL FACILITIES AS A SERVICE

Helhetsansvar eller för en viss funktion – ert val
Coromatic kan ta hela ansvaret, och risken, för er verksamhetskritiska anläggning, eller för en viss funktion. Baserat
på en överenskommen SLA, och effekt som anläggningen
ska leverera, tar vi ansvar för hela processen – från analys,
strategi och design till installation, drift och underhåll.
Utifrån företagets olika behov kommer vi överens om nyckeltal. Nyckeltalen kan vara en viss servicenivå för funktionen, eller en viss kapacitet som anläggningen ska leverera.
Med dessa nyckeltal som grund räknar vi ut den månatliga
kostnaden. Vårt överenskomna SLA garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i det fasta
arvodet. Coromatic bär hela den löpande risken för anläggningen eller funktionen, från installation till service och
underhåll. Det är Coromatics ansvar att modernisera, eller
byta ut delar av lösningen, under hela avtalsperioden.
Oavsett om ni planerar att bygga ett nytt datacenter,
säkerställa kommunikationen i en byggnad eller förbättra er existerande anläggning för att möta framtida behov,
kan Coromatic hjälpa er att driva den verksamhetskritiska
infrastrukturen som en tjänst.
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Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för
verksamhetskritisk infrastruktur, exempelvis datacenter.
Vi säkrar tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation och gör det möjligt för företag och organisationer
att driva sin verksamhet, utan avbrott.
Coromatic har ett unikt och heltäckande tjänsteerbjudande, där vi tar fullt ansvar från strategi och design till
integration, underhåll och drift av verksamhetskritisk
infrastruktur. Vår expertkunskap inkluderar energieffektiva
helhetslösningar för kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt säkerhet.
Coromatic verkar över hela världen. Vi har levererat lösningar och tjänster för verksamhetskritisk infrastruktur till över
1 000 företag och organisationer, i mer än 50 länder, från
alla typer av branscher.
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Coromatic gör det möjligt för företag och organisationer att driva
sin verksamhet utan avbrott. Som den ledande leverantören av
lösningar för Critical Facilities, exempelvis datacenter, säkrar vi
tillgänglighet till kraftförsörjning och datakommunikation.
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