
Översynen kommer ge en bra bild över nuläget och samti-
digt svara på om alternativkostnaden med externa resurser, 
så kallade Smart Hands, är ett bättre ekonomiskt alternativ. 
Baserat på analysens resultat presenteras ett lösningsför-
slag som ger kunden trygghet och rätt kompetens på rätt 
plats.

Smart Hands

P R O D U K T B L A D

Frigör din personal. Smart och effektivt!
Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt 
kompetenta resurser för att underhållas, förändras och optimeras. 
Det krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i 
ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

Trend
Arbetsuppgifterna i en vital IT-miljö och 
specifikt i ett datacenter har både ökat och 
blivit mer diversifierade med allt från ana-
lysarbete och projektledning till installatio-
ner, omkoppling och märkning. Detta gör det 
svårt för kunden att resursoptimera med 
befintlig personal utan negativ påverkan på 
övrig verksamhet.

Konsekvens
Resurshanteringen blir både ineffektiv och 
dyr när överkvalificerad personal behöver 
utföra enkla insatser. Att ha teknisk kompe-
tens som snabbt kan utföra enklare åtag-
anden, göra förändringar i datacentret samt 
rapportera och dokumentera med snabb 
inställelsetid har blivit en ekonomisk och 
verksamhetskritisk utmaning.

Vår rekommendation
Rekommendationen är att i samråd med 
Coromatic se över behovet på respektive 
”site” i kombination med det befintliga re-
sursutnyttjandet. 

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.

• Critical Facilities Solutions
• Critical Facilities Advisory
• Prefabricated Datacenter
• Critical Communications
• Emergency Power
• UPS
• Cooling
• Energy
• Service
• as a Service

Coromatics lösningar



Coromatic är den 
ledande leverantören 
av lösningar för Critical 
Facilities Solutions, 
exempelvis datacenter. 

Vi säkrar tillgänglighet 
till kraftförsörjning och 
datakommunikation 24/7.

coromatic.se
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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.


