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Alla verksamheter är idag
digitaliserade på något sätt
Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt, affärsprocesser såväl som 
olika företagsövergripande funktioner. I detta är det självklart att vi hela tiden kan 
arbeta från olika platser och alltid vara uppkopplade. Inte minst på kontoret där 
vi tar för givet att vi kan röra oss från olika möten, gemensamma ytor och tillbaka 
till skrivbordet utan att tappa kontakt med nätverket och viktiga system. 

Och behoven kommer bara att öka i takt med att allt fler flyttar system och 
tjänster till molnet. På samma sätt har idag de allra mest moderna byggnaderna 
kaffemaskiner, toaletter och belysning som drivs av IP-styrda funktioner. I takt 
med att utvecklingen fortsätter kommer allt som kan att digitaliseras, och vi 
förväntar oss att alla funktioner och system alltid är tillgängliga.  



Digitaliseringen ställer stora 
krav på kontorets infrastruktur
Detta ställer dock mycket höga krav på infrastrukturen i kontorsbyggnader och 
det får konsekvenser långt bortom själva IT-infrastrukturen. Att säkerställa 
tillgänglighet till alla digitaliserade funktioner är en komplex utmaning och 
involverar långt fler funktioner än den IT- och nätverksansvarige. För att leva upp 
till dessa krav måste både fastighetsägare och hyresgästerna ställa sig frågor 
som:

• Hur kan vi driva vår verksamhet vid ett elavbrott? Vilka backupsystem har vi?
• Hur kan vi säkerställa att alla våra medarbetare har tillgång till nätverk
  överallt i kontoret? Har vi korrekt kapacitet?
• Vad händer vid en kris, behöver vi ha förstärkt kommunikation och har vi
  då de tekniska behov som krävs? 
• Hur kan vi säkerställa ständig access till molntjänster och andra tjänster
  i datacentret? 

Övergripande handlar det om att organisationen ska kunna fortsätta sin 
verksamhet som vanligt oavsett vad som än sker, annars riskeras stora 
affärsvärlden och i slutändan hela verksamheten. 



Analysera och planera strategiskt
Coromatic är experter på allt som har med 
kritisk infrastruktur på kontoret att göra. 
Oavsett om det handlar om en om- eller 
nybyggnation behöver alla delar i processen 
ses över.  Utgångspunkten är alltid en ana-
lys om era speciella behov och med detta 
som bas tar våra seniora rådgivare fram en 
strategi för er verksamhetskritiska infra-
struktur. Vi vet av erfarenhet från arbete 
med några av Sveriges största huvudkontor 
och flyttar de senaste åren, att bäst resultat 
uppnås när vi har ett nära samarbete med 
alla parter, dvs hyresgästen och fastig-
hetsägaren och vid om- eller nybyggnation 
också med arkitekten och byggbolaget. Att 
planera tidigt för infrastrukturen som en del 
av byggnaden ger inte bara bättre slutre-
sultat, det gör ofta arbetet mer kostnadsef-
fektivt och snabbare då särskilda behov för 
organisationen kan tas i beaktande direkt. 

Projektering och implementation
Utifrån analysen och strategin genomför vi 
en projektering av hur er kritiska infrastruk-
tur ska se ut och implementeras med vikti-
ga delar som el, reservkraft, kommunikation 
och nätverk, kyla och kablage. Det kan 
också handla om att bygga in redundans i 
kraft- och kommunikationslösningar samt 
anpassa vissa utrymmen för krisledning. Vi 
arbetar alltid med utgångspunkten att ska-
pa så energieffektiva lösningar som möjligt. 

Allt dokumenteras mycket noggrant för att 
säkerställa att all kunskap inte endast finns 
hos de ansvariga medarbetarna. 

Installation
Med vår stora installationsorganisation 
som finns i hela Norden installerar vi 
datacentret för att möta kraven på kraftför-
sörjning, kommunikation, kyla, ventilation, 
avbrottsfri kraft, säkerhet, brandskydd och 
övervakning. 

Helhetstänk hela vägen till användarna
På Coromatic har vi alltid ett långsiktigt 
helhetstänk för hela den verksamhetskritis-
ka infrastrukturen. Vi jobbar alltid leveran-
törsneutralt och kan ge rekommendationer 
vilka enskilda lösningar som passar just er 
verksamhet och hur de olika lösningarna 
ska kunna fungera tillsammans. På så sätt 
slipper ni fastna i olika avtal med leveran-
törer som alla bara ansvarar för sin del av 
leveransen.

Vi sköter hela installationsarbetet i enlighet 
med den överenskomna tidplanen och vi är 
vana att arbeta under hård tidspress och i 
nära samarbete med andra entreprenörer. 
I de fall hyresgästen ska flytta in i ett nytt 
kontor kan vi hantera hela flytten av utrust-
ning för att det nya kontoret ska fungera 
från en dag till en annan.

Coromatic kan helheten
För att möta behoven som digitaliseringen ställer på kontor, har vi 
utvecklat ett separat erbjudande som vi kallar Connected Workplace. 
Som namnet antyder så handlar det om att vi kan hjälpa till med hela 
processen, från design och byggnation till löpande drift och underhåll 
av infrastrukturen och därmed säkerställa att arbetsplatsen och 
dessa funktioner fungerar, 365 och 24/7. 

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.



Överlämning, drift och underhåll
Efter analys och strategi, projektering och 
installation överlämnas all dokumentation 
till er. Ofta skriver vi ett serviceavtal utifrån 
de behov som ni har. Via vår tjänst Smart 
Hands får ni tillgång till service och kompe-
tens 24/7 för att säkerställa driften. 

Ett serviceavtal gör att ni får tillgång till 
tekniker som är experter på er lösning, och 
samtidigt kan er egen IT-personal istället 
fokusera på utveckling av verksamheten.

En viktig fråga att ställa sig är om ni vill 
äga den verksamhetskritiska infrastruktu-
ren? Många väljer idag att köpa Connected 
Workplace som en tjänst. 

Förutom att vi tar ett helhetsansvar för ana-
lys och strategi, projektering, installation 
och drift så står Coromatic också för inves-
teringskostnaden för alla delar i projektet. 

Att hyra eller att äga infrastrukturen själv är 
en strategisk fråga och en fråga om hur sto-
ra kapitalinvesteringar man vill göra, kontra 
att sprida ut kostnaden som en del av den 
löpande verksamheten. Coromatic kan hjäl-
pa er att räkna på de olika alternativen.

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan 
säkerställa att kontoret och dess funktioner 
är tillgängliga 24/7, kontakta oss gärna för 
en diskussion. 

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.
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Vill du veta mer om hur din verksamhet kan 
säkerställa att kontoret och dess funktioner 
är tillgängliga 24/7, kontakta oss gärna för en 
diskussion. 



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.

coromatic.se

Nummer

i Norden

1

Leverans 
till över

av de största
företagen i

Norden

50%

Leverans av över

verksamhetskritiska
installationer

1 000

Mer information hittar du på coromatic.se

COROMATIC.se
Sverige
Telefon: 08 564 605 90

COROMATIC.no
Norge
Tel: +47 22 76 40 00

COROMATIC.dk
Danmark
Tel: +45 66 17 62 60

COROMATIC.fi
Finland
Tel: +358 10 231 60 60

COROMATIC.com
Norden
Tel: +46 8 564 605 90

Över

anställda

500
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verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
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