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Tillgången till data är
en avgörande faktor
Idag är tillgången till data en avgörande faktor i alla delar av livet, för alla företag, 
myndigheter och samhällstjänster. Det finns helt enkelt inget utrymme för 
störningar i datatrafiken. 

Samtidigt finns det en uppsjö av olika tjänster, applikationer och system som styr 
hur vi kommer åt data samt en mängd olika leveransmodeller där data lagras, 
vare sig det handlar om molntjänster eller egen IT-infrastruktur. 

Oaktat detta kommer data idag och i framtiden alltid behöva distribueras och 
lagras från en fysisk plats och det är här datacentret kommer in i bilden. Likt 
hjärtat i blodomloppet, är datacentret det digitala hjärtat i varje företags eller 
myndighets nätverk.



Helhet i kombination med
säkerhet och miljöhänsyn
På Coromatic har vi lång erfarenhet av att designa, bygga och underhålla 
datacenter och serverrum och genom åren har vi levererat fler än 1 000 stycken 
till en mängd olika organisationer i hela Norden och internationellt. Med den 
bakgrunden vet vi att olika organisationer har olika behov och vi kan skapa den 
allra bästa lösningen för ert datacenter. 

Baserat på analyser tar vi fram ett förslag på lösning utifrån kundens 
förutsättningar. Teknisk projektering och design, präglas av ett stort fokus 
på miljö och energieffektivitet, förutom det självklara kravet på säkerhet och 
driftstabilitet. 

Det som är vår styrka är att vi kan se helheten och att vi har all nödvändig 
kompetens i vår organisation. Det innebär att vi tar ansvar för att datacentrets 
olika delar och system fungerar tillsammans, med rätt nivå av tillgänglighet 
utifrån verksamhetens verkliga behov.



Analys och strategi är grunden
Startpunkten är alltid att skapa en djup 
förståelse för de specifika behov och krav 
som er organisation och verksamhet kräver. 
Med detta som utgångspunkt, i kombina-
tion med en gedigen analys av vårt råd-
givningsteam, arbetar vi fram rätt strategi 
och lösning som svarar upp till era krav och 
behov. 

Anpassad design
Nästa steg är att komma fram till designen 
av datacentret, både externt och internt. 
Oavsett om det handlar om att bygga ett 
helt nytt datacenter, ersätta ett befintligt, 
eller bygga det i en utsatt miljö kan vi de-
signa ert datacenter. Vi arbetar ofta tillsam-
mans med både arkitekter och fastighets-
utvecklare för att optimera designen. 

Mot bakgrund av de ständigt ökande beho-
ven av datakapacitet är modulära datacen-
ter allt mer populärt där vi med egen design 
och prefabricerade moduler kan bygga ut 
ditt datacenter vartefter behoven förändras. 

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. 

Säker och smidig flytt
Flytten av IT-infrastrukturen är ofta en 
känslig aspekt som noga måste planeras 
för att inte störa den löpande verksam-
heten. Coromatic har lång erfarenhet av att 
hjälpa organisationer med flytten för att 
säkerställa en smidig övergång till det nya 
datacentret.

Lokal service, underhåll och kontroll
Likt annan infrastruktur behöver också 
datacentret löpande service och under-
håll. Genom en serviceorganisation som 
finns lokalt i hela Norden erbjuder vi både 
löpande samt akut service. Service och 
underhåll är en viktig del i vår leverans och 
vi skriver alltid separata avtal för detta. 
Som en del av det löpande underhållet ska 
ett datacenter också genomgå en audit 
med jämna mellanrum. Genom att låta våra 
specialister genomlysa datacentrets alla 
funktioner kan kunder känna sig trygga i att 
den verksamhetskritiska infrastrukturen 
fungerar. Dessutom ger auditen insikt i hur 
väl datacentret lever upp till lagkrav och 
branschstandarder.

Med fokus på klimatet
Genom vårt dedikerade team som arbetar 
med energieffektivisering och klimatsmarta 
datacentertjänster kan vi både designa och 
installera ert datacenter för att optimera 
energianvändning och bygga smarta lös-
ningar för värmeåtervinning. 

En tydlig process 
byggd på erfarenhet 
och best practice
Baserat på många års erfarenhet, vår breda kompetens, tidigare 
projekt och på branschstandarder har Coromatic utvecklat en 
ledande process för datacenterprojekt. 

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.



Site Management
Med Site Management outsourcar orga-
nisationen hanteringen av anläggningens 
funktioner till Coromatic. Coromatic tar 
ansvar för att representera er organisation 
inom alla aspekter av att säkra anläggning-
en – som incidenthantering, resultatrap-
portering och kapacitetshantering, samt 
budgetering och i livscykelhantering för all 
utrustning som ingår i anläggningen eller 
funktionen. Genom överenskomna service-
nivåer behåller kunden kontrollen. Det här 
verksamhetsalternativet ger kunden bättre 
finansiella prognoser, lägre tekniska risker 
och en löpande kontroll över underhåll och 
andra tjänster som utförs på plats i anlägg-
ningen.

Site operations
Coromatic tar ansvar för samtliga tjänster 
som utförs på datacentret för att optimera 
anläggningens funktioner i stället för att 
bara driva den till lägsta möjliga kostnad, 
ett ansvar som sträcker sig över hela data-
centrets livscykel samtidigt som det säker-
ställer att den uppfyller branschstandarder 
och lever upp till intressenternas krav.

Critical Facilities as a service
Investeringar som i att bygga nya eller 
renovera datacenter utgör en finansiell och 
operativ risk. Med Critical Facilities as a 
Service tar Coromatic över den operativa 
risken för datacentret och tillhandahål-
ler det som en funktion i enlighet med ett 
servicenivåavtal (SLA) där straffavgifterna 
utgår från en minimerad nedtid med höjda 
straffavgifter fram till dess att funktionerna 
är återställda. 

När Coromatic erbjuder datacentret som 
funktion innebär det att kunder undviker 
behovet av större investeringar. I stället 
betalar kunden de på förhand bestämda 
serviceavgifterna för anläggningens kapaci-
tetsnivåer, som kan växla över tid.

Coromatic kan ansvara
för den löpande driften 
av ert datacenter
För de flesta organisationer är driften av datacenter i sig ingen kärnverksam-
het, men det är något som ställer höga krav på organisationen och det kan vara 
kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. För att möta dessa 
utmaningar har Coromatic en tjänsteportfölj i tre nivåer som avlastar våra kun-
der och där vi tar ansvar för den löpande driften av verksamhetskritiska anlägg-
ningar och säkerställer att de fungerar optimalt 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.





En tydlig process byggd på
erfarenhet och best practice
Baserat på många års erfarenhet, vår 
breda kompetens, tidigare projekt och på 
branschstandarder har Coromatic utvecklat en 
ledande process för datacenterprojekt. 



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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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.


