
Vi är Coromatic
Vi gör det möjligt för företag och organisationer 

att kunna driva sin verksamhet utan avbrott

B R O S C H Y R



Digitaliseringen ställer nya krav 
Digitaliseringen ställer helt nya krav på 
infrastrukturen, där till synes basala saker 
som kraftförsörjning och datakommunika-
tion blir helt avgörande för att överhuvudta-
get driva verksamheten. Från att tidigare ha 
betraktats som stödfunktioner, är kraft och 
datakommunikation idag organisationens 
centrala nervsystem. 

Vad skulle exempelvis banker vara utan 
internetanslutning? Mobiloperatörer utan 
fungerande basstationer? Och sjukhus utan 
fungerande röntgenmaskiner? Robust och 
stabil datakommunikation och kraftför-
sörjning är helt enkelt centralt för att alla 
organisationer skall fungera. Därför kallar vi 
det för verksamhetskritisk infrastruktur. 

Som den ledande leverantören av lösning-
ar för verksamhetskritisk infrastruktur, 
exempelvis datacenter, säkrar Coroma-
tic tillgänglighet till kraftförsörjning och 
datakommunikation. Vi gör det helt enkelt 
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. 

Vi gör det möjligt för 
företag och organisationer att 
driva sin verksamhet utan avbrott.

Digitaliseringen gör saker möjliga som man bara kunde drömma 
om tidigare och de traditionella affärsmodellerna utmanas. 
Digitaliseringen hjälper företag att spara tid och pengar samt göra fler 
tjänster och produkter tillgängliga till fler kunder, till en lägre kostnad. 
Vi kommer få se många spännande möjligheter och tillämpningar 
framåt. 

Vår expertkunskap inkluderar energieffektiva helhetslös-
ningar för kraft, kyla, nätverk och datakommunikation samt 
säkerhet.

Rådgivning i världsklass
I takt med digitaliseringen och att verksamheter därmed 
måste fungera 24/7 blir investeringen i verksamhetskritiska 
anläggningar en alltmer komplex och strategisk fråga. Med 
vårt team av seniora rådgivare hjälper vi organisationer att 
analysera behoven, skapa strategier för verksamhetskritis-
ka anläggningar och implementera dessa för att säkerställa 
att anläggningarna fungerar utan avbrott. 

Vi kan bistå med all teknisk rådgivning och leverera alltifrån 
delar av infrastrukturen, till helt kompletta och nyckelfärdi-
ga anläggningar. Detta med ökad effektivitet, prestandaför-
bättringar och minskade kostnader som effekter. 

Närheten till service
Vi har en stark och lokal serviceorganisation med spe-
cialutbildade tekniker som säkerställer avbrottsfri drift 

Som den ledande leverantören av lösningar för 

verksamhetskritisk infrastruktur, exempelvis 

datacenter, säkrar Coromatic tillgänglighet till 

kraftförsörjning och datakommunikation.

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för 
verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.



• Critical Facilities Solutions

• Critical Facilities Advisory

• Prefabricated Datacenter

• Critical Communications

• Emergency Power

• UPS

• Cooling

• Energy

• Service

• as a Service

dygnets alla timmar. Vi utarbetar alltid en 
anpassad service- och underhållsplan för 
att säkerställa att våra kunder alltid ska ha 
rätt tekniker på plats, inom en garanterad 
inställelsetid. 

Helhetsansvar för driften 24/7
Vi kan ta olika nivåer av driftansvar för våra 
kunders verksamhetskritiska anläggningar. 
Ett sätt är att vi helt tar över driften av er 
fysiska infrastruktur. Det innebär att vi 24/7 
under årets alla dagar är beredda att säker-
ställa obruten drift för er anläggning.
 Vi arbetar med servicenivåavtal och ga-
ranterar att allt arbete, förbrukningsmate-
riel och reservdelar ingår i den fasta löpan-
de serviceavgiften. Tillsammans utarbetar 
vi vilka krav ni har, och vilka nyckeltal som 
ska rapporteras.

Hållbarhet
I takt med det växande behovet av IT, ökar 
också energiförbrukningen. På Coromatic 
lägger vi stor vikt vid energiarbetet, ända 
från projekteringsskeden till löpande drift 
av anläggningarna. Vi erbjuder en rad olika 
tjänster för att effektivisera energiförbruk-
ningen genom återvinning av både kyla och 
värme. För våra kunder ger energioptime-
ring inte bara minskade energikostnader, 
utan sänder också en viktig signal kring 
företagets hållbarhetsarbete.

Coromatics
lösningar

Prefabricerade Datacenter 
Coromatic International projektleder och levererar prefabri-
cerade datacenter till hela världen. Vi hanterar hela kedjan 
från projektering och design till produktion, leverans och 
drift av datacenter oavsett om det är i Nepal, Rwanda eller 
Somalia.

Om Coromatic
Coromatic verkar över hela världen. Vi har levererat lösning-
ar och tjänster för verksamhetskritisk infrastruktur till över 
1 000 företag och organisationer, i mer än 50 länder, från 
alla typer av branscher. 

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för 
verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.



Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 
utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.
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