
1

Version 4.2

Titel: Bästa molntjänstföretag för Nexus Consulting

       Nyckelord: Molnet, Molntjänster, Outsourcing, PHP, HTML

Abstract

This report deals with an IT solution for the fictive company, Nexus Consulting.
It is a small company with four employees, dealing with economic policy.
The company wishes to set up a complete network environment with antivirus, firewall, 
computers and servers. They want us to analyze and compare different outsourcing 
companies offering cloud services and then recommend which company would suit them 
best.

In addition, the company wants to have a webpage containing essential information about 
them and the services that they offer their customers.

The report describes, analyzes and compares three outsourcing companies offering 
complete cloud services where a practical solution proposal has been developed by the 
group.

The network component is based on the Windows platform and the web part is coded in 
HTML and PHP.

The report also discusses what cloud computing is and why so many companies choose to 
move to it.

Sammanfattning

Denna rapport avhandlar en IT-lösning för fiktiva företaget Nexus Consulting.
Det är litet företag med 4 anställda, som arbetar med ekonomisk strategi. Företaget önskar 
att sätta upp en komplett nätverksmiljö med antivirusskydd, brandvägg, datorer och servrar. 
De vill att vi ska analysera och jämföra olika outsourcingföretag som erbjuder molntjänster 
för att sedan rekommendera vilket företag som skulle passa dem bäst.

Dessutom vill företaget ha en webbsida som skall innehålla väsentlig information om dem 
och tjänster som de erbjuder sina kunder.

Rapporten beskriver, analyserar och jämför tre outsourcingföretag som erbjuder kompletta 
molntjänster där ett praktiskt lösningsförslag har tagits fram från gruppen. 

Nätverksdelen är baserad på Windows-plattform och webbsidadelen är kodad i HTML och 
PHP.

Rapporten diskuterar även vad molntjänster är och varför så många företag väljer att gå 
över till det.
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1. Inledning
I uppsatsens första kapitel introducerar vi ämnesområdet för läsaren för att sedan 
presentera problemområdet och syftet. Sist i kapitlet presentera den avgränsning vi har 
gjort. 

1.1 Bakgrund

Projektet föddes genom att det fiktiva företaget Nexus Consulting, som ligger i Kista 
utanför Stockholm, kontaktade oss och behövde hjälp med att hitta ett lämpligt 
outsourcingföretag som kunde erbjuda dem en komplett och fungerande IT-lösning via så 
kallade molntjänster. 
De behövde också hjälp med att skapa en webbsida där kunderna kunde gå in och lämna 
uppgifter om vilka ekonomitjänster de efterfrågar och kunna kontakta företaget vid behov. 

Nexus Consulting är ett konsultföretag inom ekonomisk strategi som saknar kompetens 
inom IT. Företaget har totalt 4 anställda på heltid som ofta är ute hos kunder och arbetar. 

Vi som har skrivit denna rapport är två studenter på KTH (Magnus Alfredéen och Bashar 
Saliba) och vår examinator är Peter Sjödin från KTH, Kista. 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är: 
– Att diskuterar och förklara vad molntjänster är.
– Att hitta det outsourcingföretag som passar "Nexus Consulting" bäst.
– Att skapa en webbsida som företagets kunder kan vända sig till.

1.3 Kravspecifikation

Vi tänkte att eftersom företaget Nexus Consulting är så pass litet, med bara 4 anställda, 
behövs ingen avancerad IT-infrastruktur. Utan det viktigaste för dem är att få fokusera på 
sin egen verksamhet som är inom Ekonomi. Vi ansåg att en grundläggande nätverks -miljö 
skulle fungera utmärkt för Nexus.  

Kraven som Nexus tog med är de viktigaste för att deras IT och kärnverksamhet ska 
fungera problemfritt.

För att göra kunden nöjd med resultatet, måste vi tillfredsställa dennes tekniska krav.
Det skulle vi göra genom att erbjuda ett lösningsförslag med det outsourcingföretag som 
matchar de tekniska kraven som kunden ville ha.
Kundens önskemål:
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– Ett nätverk bestående av en Windows 2008-server med katalogtjänsten 
Active directory och DNS.

– Inne på nätverket ska det bl.a. finnas tjänster som backup lösningssystem, 
och e-postsystem, där en Exchange Server 2007 ska användas. 

– Det ska finnas ett gemensamt filutrymme på servern för de anställda, så att de kan ta del 
av varandras dokument och filer.

– Antivirusskydd är också ett krav för att den skyddar nätverket och minskar risken för 
intrång och virus. 

– De anställda på företaget ska helst kunna logga in utifrån via VPN.

– En router med brandvägg för att sköta datakommunikationen ut mot Internet på ett säkert 
sätt och minska risken för intrång utifrån.

– En webbsida på internet dit kunderna kan vända sig vid behov via bl.a.
e-post meddelanden skall skickas till företagets e-mail konto för lagring så att företagets 
anställda sedan ska kunna gå in och läsa dem.

    

1.4 Avgränsningar

I vår undersökning har vi avgränsat oss till att enbart undersöka tre outsourcingföretag 
inom Sverige, och vi har använt oss utav totalt 18 stycken referenser som antingen är små 
eller medelstora företag.

Vad gäller webbsidan har vi avgränsat oss till att använda Html, Php och JavaScript
programmering pga. att vi har högst begränsad kunskap om de andra 
programmeringsspråken.

Vidare måste anställda hos Nexus Consulting ha egna bärbara datorer för att nå sina
nätverksresurser via molnet. Det är inget vi eller outsourcingföretagen ska hjälpa till med.
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2. Teoridel
I det här kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för 
arbetet. Teorin ligger även till grund för vår kvantitativa undersökning. För övrigt anser vi 
att teorin är väsentlig för att läsaren ska kunna sätta sig in i vårt problemområde.

2.1 Vad är molntjänster

Molntjänster bygger på att leverera en komplett IT-miljö för att tillgodose kundens hela IT 
behov. Denna IT-miljö innehåller tjänstebaserad programvara, infrastruktur, lagring, 
kapacitet och leverantörens IT-kompetens. [1] Molntjänster leder till sänkta kostnader för 
kunden. Med molntjänster behöver företaget inte spendera pengar på hårdvara som servrar 
eller teknisk personal. Datormoln omfattar tjänster över nätet och via en webbrowser kan 
användaren komma åt en applikation som finns på en server. Exakt vilka tjänster som ingår 
varierar lite med leverantören, men oftast ingår en säker filserver, centrala 
kontorsapplikationer och en lösning för automatisk backup. Några fler fördelar med 
molntjänster är att man kan nå tjänsterna från vilken dator som helst samt att man inte är
bunden till hårdvaran som kan krångla och gå sönder. Kunden klarar sig även om datorer 
eller företagets server kraschar. 

Leverantören av molntjänsten står för service inklusive uppdatering av programmen, 
kompetensen och driften av servrarna så att kunden inte behöver lägga resurser på detta.

Några exempel på datormoln program är Google Apps, MS exchange Online, och 
Salesforce CRM.  Google’s nya operativsystem, Chrome OS är exempel på hur ett helt 
operativsystem kan vara ett molnbaserat system som enbart använder molnapplikationer.  
Med detta operativsystem lagras alla filer och program i molnen, dvs. i internet, och 
ingenting lagras i den lokala datorn. 

En molntjänst har tre tydliga kännetecken som skiljer den från traditionell hosting. Den 
säljs på efterfrågan, vanligtvis per minut eller timme, den är elastiskt - en användare kan ha 
så mycket eller så lite av en viss tjänst som han eller hon vill vid en viss tidpunkt, och 
leverantören ansvarar för och sköter tjänsten (konsumenten behöver bara en dator och 
tillgång till internet). Det som har ökat intresset för molntjänster är betydande innovationer 
inom virtualisering och distribuerad databehandling, förbättrad tillgång till 
höghastighetsinternet och en svag ekonomi. [2]

Molntjänster kan vara privat eller publikt, vi kommer att fokusera på det senare som 
utlokaliserar resurserna utanför huset och företaget. Privata moln innebär att tjänsterna är 
distribuerade och virtualiserade i företagets egen serverhall och företaget ansvarar själva för 
service och underhåll av denna miljö. Dessa privata moln ger fortfarande många av 
fördelarna som finns med molnlösningar. Publika moln begränsar behovet av hårdvara, ger 
en bättre överblick och mycket lite administration.

Några viktiga skillnader finns mellan molntjänster och traditionell IT-verksamhet för 
företag.
Molnen ger en helhetslösning inom IT-infrastruktur så kunden inte behöver plocka ihop 
olika delar själv. Med molntjänster behöver man bara ha en kontakt istället för flera olika 
leverantörer av IT-tjänster. Det blir lättare att beräkna IT kostnaderna med ett pris per 
anställd.  Vanligtvis blir det även kortare processer från behov till genomförande till 
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skillnad från traditionellt genomförande som kräver längre process med behov, 
dokumentation, offert, godkännande, utförande och planering.  Traditionell lösning 
kommer ofta innebära dolda kostnader för vidareutveckling som man inte har planerat för. 
Med molntjänster krävs mindre personal, hårdvara och administration av IT. Molnet är 
också oändligt skalbart. Molnet tillåter att man skapar exakt så mycket kapacitet och 
bandbredd som behövs och som man vill bekosta [3].  

2.1.1 Varför företag väljer molnbaserade tjänster

Varför så många företag väljer att gå över till molntjänster?

För bara några år sedan var molntjänster ett nytt begrepp och mest en framtidsdröm, men 
idag är det vanligt förekommande. Företagen som väljer att gå över till ”datormoln” har 
funnit att fördelarna är mycket större än nackdelarna. En viktig anledning för byte till en 
molnbaserad lösning är att man kan fokusera mer på sin egen verksamhet istället för att 
behöva lägga tid på företagets IT-infrastruktur. Dessutom är datormoln särskilt användbart 
för små och medelstora företag som har begränsade resurser att själva ta hand om sitt eget
IT-underhåll[4].

Det som talar ännu mer för molntjänster är att företag som flyttar ut i molnet minskar sina 
kostnader för IT med ca 54 % omedelbart[4]. Detta enligt beräkningar från analytikerfirman 
IDC. Detta beror på att behovet av hårdvara och mjukvara minskar dramatiskt samtidigt 
som behovet av kostnaden för IT-support minskar.

Datormoln hjälper också till att ge anställda möjlighet att på ett billigt och enkelt sätt kunna 
dela med sig av sina dokument och nå sin e-post även utanför kontoret, t.ex. hemifrån eller 
på andra platser där tillgång till internet finns. Att arbeta på samma dokument i realtid är 
också möjligt.

Säkerhet är en annan aspekt som är viktig för ett företag. Molntjänster är säkra för de 
erbjuder skalbarhet. Etablerade leverantörer av molntjänster har själva ledande 
säkerhetsexperter anställda och har dessutom investerat stora belopp för att deras 
applikationer ska vara så säkra som möjligt att använda via molnet. 

Utöver detta behöver man inte heller oroa sig för risken att bli bestulen eller förlora viktig 
information på sin bärbara dator eller sitt USB-minne eftersom allting lagras i molnet. 
Detta är ett stort problem bl.a. i London eftersom enligt en studie från CREDANT 
Technologies visade det sig att på 6 månader glömdes närmare 56,000 mobiltelefoner och 
dryga 6,000 andra enheter som exempelvis bärbara datorer, i baksätet på Londons 
taxibilar[4].

Det sägs också att molntjänster ger dig en tryggare verksamhet, eftersom molnleverantörer 
erbjuder inte bara support dygnet runt, utan ger även tillgång till flera datacenter så att 
informationen alltid finns tillgänglig. Om problem uppstår fixas det mycket snabbare också.
Enligt Analytikerfirman IDC ökar företag i molnet sin tillgång till IT med i genomsnitt 97 
% om de går över till molntjänster[4].



8

En nackdel är dock att man till viss del förlorar kontrollen över informationen,
vilket leder till att man får vara försiktig med vad man väljer att lagra i molnet. I fall där 
man bland annat utvecklar mjukvara, bedöms programvarukod vara av för högt 
skyddsvärde för att lagras inom molnet.

En annan nackdel med molntjänster är att man tappar den personliga kontakten med dem
som sköter om ens system, jämfört med om man har egen IT-personal. När man ringer 
support nu hamnar man på helpdesk. Det är förstås inte lika bra som att ha en egen IT-
anställd, men skillnaderna i pris gör att det ändå är värt det. Detta enligt Fredrik Petersens 
på företaget IT Office[5].

Vidare ger han tips om när man ska välja en molnleverantör ska man kontrollera att 
leverantören sköter backuper, har redundans och hög tillgänglighet. Prata med 
referenskunder och hör hur det fungerat och om supporten är bra, tycker han är också
väldigt viktig. 

Som avslutning säger Fredrik Petersen att hans företag inte hade kommit så här långt på så 
kort tid om de hade driftat deras egna servrar och inte hade använt sig utav molntjänster. 

2.2 Nätverksdel
Denna del är med för att förklara Kravspecifikationens olika nätverksdelar i detalj och för 
att förtydliga företagets IT-miljö. Dessa nätverksdelar är nödvändiga för att Nexus IT-
infrastruktur ska fungera.

2.2.1 Windows server 
Windows server är en nätverksdomän som bygger på Windowsplattform där man använder 
sig utav klientdatorer för att ansluta till den. Servern är en domänkontrollant och sköter
DNS, Active Directory och backup av viktiga filer på nätverket, och är således den centrala
punkten som administrerar nätverket.

2.2.2 Active Directory
Active directory är en katalogtjänst som finns i Windows Server som innehåller 
information om olika resurser i ett nätverk. Denna katalogtjänst organiserar och kontollerar 
en grupp datorer och användare i en domän. Det gör det enkelt att centralt administrera 
användarkonton och resurser. En domänkontrollant kommer att skapas för att svara på 
säkerhetsautentifikationer som att logga in och rättigheter. Vi kommer att använda Active 
Directory för att hantera policies, profiler och konton för anställda. 

2.2.3 DFS
En gemensam katalog på servern fungerar som en öppen disk på nätverket där alla 
användare kan spara och dela med sig av filer. Denna funktion möjliggörs av en DFS-share 
(Distributed File System) som konfigurerades på servern. Det kan t ex. vara användbart 
ifall medarbetare behöver dela med sig av filer till andra på nätverket.
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2.2.4 Brandvägg
Brandväggar är en mjukvaru eller hårdvarubaserad kontrollmekanism för nätverkstrafik. 
Brandväggar kopplas mellan två eller flera nätverk (där det ena ofta är Internet) men kan 
även installeras som en mjukvara i den dator som ska skyddas. Brandväggen lyssnar på och 
inspekterar all trafik och bestämmer om den är behörig eller inte. Ifall trafiken är obehörig 
så släpper brandväggen inte in den i ditt nätverk, och på så sätt så skyddas du mot hackare, 
trojaner och virus.

2.2.5 DNS
DNS är en viktig stomme i Windows server och Active Directory är beroende av dess
funktionalitet. DNS (Domain Name System) är ett system som översätter en webbadress 
till en IP-adress och därmed lokaliserar den servern som en webbplats är lagrad på. Alla 
domännamn behöver en DNS-server för att kunna bli lokaliserade på internet.

2.2.6 Antivirus
Det är mycket viktigt med antivirusskydd eftersom den skyddar från det ständigt växande 
antalet hot på nätet. Dessa hot som virus, maskar, spionprogram, nätfiskeattacker och 
hackare, åstadkommer stora skador på ens dator. De kan radera filer, komma åt bankkonto
uppgifter och till och med ens egen identitet kan bli stulen och även företagens viktiga 
dokument är i stor fara.

2.2.7 Exchange Server
Microsoft Exchange Server är en e-postserver som hjälper användaren att hantera e-post 
och har bl.a. en kalenderfunktion (som ger möjlighet att se varandras kalendrar).  

2.2.8 Backup 
Backup innebär att man säkerhetskopierar all viktig information som exempelvis
dokument, hemma kataloger, eller registret i datorn i en extra kopia som senare kan
återställas om originalet skadas eller försvinner p.g.a. dataintrång, omfattande hårdvarufel 
eller olyckor (t.ex. vid brand). 

2.2.9 webb server
En dator som kör en webbserverprogramvara kallas för en webbserver. Alla webbsidor som 
man kan hitta på internet hämtas från en eller flera sådana webbserverdatorer.
Den normala användningen av en webbserver är att användaren kommunicerar med den 
med hjälp av en webbläsare, t.ex. Internet Explorer. 

2.2.10 Virtual Private Network
VPN är en teknologi som används för att skapa säkra förbindelser, så kallade tunnlar, 
mellan två punkter inom ett datanätverk. Vad det innebär är att de anställda kan komma åt 
företagets nätverksresurser var de än befinner sig i världen förutsatt att en 
internetanslutning existerar.
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2.3 Webbsida 

2.3.1 Problematik och lösning

Företagets krav på webbsidan var att den skulle ligga ute på internet och att tänkta kunder 
därifrån ska kunna skicka in information om sig själva eller ifall de har frågor som de vill 
att vi ska svara på, och ta del av företagets tjänster. 

Tanken var att ett webbformulär på sidan skall skicka kundernas data till företagets e-
postadress för vidare lagring och behandling från företagets sida.

Ett par frågeställningar uppenbarar sig direkt; vilket programmeringsspråk ska webbsidan
kodas i och varför?

För att uppnå den funktionalitet som företaget önskar är det lämpligast att använda något av
de utbredda programmeringsspråken som finns ute på marknaden. Några av alternativen
till uppgiften var HTML, Java Script, ASP, PHP, Perl och Microsofts. NET. 

Vi kom fram till att det som passade våra förkunskaper bäst var HTML, PHP och Java 
Script då vi har högst begränsad kunskap om de andra programmeringsspråken.
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3. Metod
Detta kapitel redogör för undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet ger en genomgång 
av hur undersökningsmaterialet insamlats och sammanställts.

3.1 Datainsamlingsmetod samt tillvägagångssätt 

Till att börja med utförde vi en litteraturstudie för att erhålla kunskap om vad andra 
författare tidigare har kommit fram till gällande vårt ämnesområde. Litteraturstudiens syfte 
var även att identifiera vilka huvudsakliga problemområden som finns samt öka vår 
förståelse för ämnesområdet. Vår litteraturstudie består av artiklar och böcker inom 
ämnesområdet. Dessa fann vi genom sökningar i databaserna Lucia, Libris, samt Internet. 
Sökord vi använde oss av på engelska och svenska var outsourcing, IT, molntjänster, moln, 
Cloud Computing m.m. Genom de artiklar och böcker vi fann kunde vi börja skriva i vår 
teoretiska referensram om vad molntjänster är och bl.a. varför många företag valt att gå 
över till det.

Nästa steg blir att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät med fasta 
svarsalternativ. En kvantitativ metod är bättre lämpad för att undersöka genomsnittliga, 
gemensamma eller representativa variabler, som kan sammanställas numeriskt. En fördel 
med kvantitativ datainsamlingsmetod är att man kan vara konsekvent. En enkät kan även 
ställa identiska frågor till samtliga respondenter vilket lättare möjliggör generaliseringar 
och enkäten är samtidigt tidsbesparande[6].

3.2 Val av Outsourcingföretag

Vi sökte på nätet efter svenska väletablerade molnleverantörer som uppfyllde Nexus 
kravspecifikation och tillhandahöll de tjänster Nexus behövde. Utöver detta ansåg vi att de 
molnleverantörer vi valde skulle ha referenser som sedan kunde hjälpa oss med 
utvärderingen. Det fanns flera alternativ men vi ansåg att de tre vi valde uppfyllde våra 
urvalskriterier bäst

3.3 Val av Respondenter 

De enkätrespondenter som valdes ut för att svara på enkäten var referenser åt de 3
outsourcingföretag som vi skulle utvärdera.  Totalt var det 18 referenser som svarade på vår 
enkätundersökning. 

Outsourcingföretagen som utvärderades var Systeam, IT-mästaren och Pin.
Systeam hade dessa referenser som deltog i undersökningen: Bjurab, Engelsons Postorder,
Installatörernas Utbild.centrum, Interconsult, Jernhusen, och LMG
Medan IT-mästaren hade dessa deltagande: Nordisk Yta, Bilfinger, Berger, Philipson Bils, 
Svenska kyrkan, Vossloh, och Örebroporten.
Sist har vi Pins referenser och dessa var: Epoq, Resia, West Air Sweden, Boplats göteborg, 
Semrén & Månsson, och Yamaha.
P.g.a. att enkätrespondenterna ville vara anonyma kommer vi inte avslöja vilket företag
som svarade på vilket sätt och vi lovade också att inte heller lämna över svaren till tredje 
part.

Alla enkät frågorna och alla e-post utskick presenteras i del 10, appendix. 
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3.4 Analys av enkäten

Vi har samlat in materialet från enkätundersökningen och sammanställt den med hjälp av 
flera stapeldiagram. Vidare har vi analyserat och jämfört resultatet med vår teoretiska 
referensram för att få en bättre förståelse utav resultatet från utvärderingen.

4. Resultat
I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av resultatet från vår enkätundersökning i 
form av flera stapeldiagram. Vi utvärderade 3 stycken molntjänstföretag som hade vardera 
6 företag som referenser. Det var dessa företag som vi tillfrågade att delta i vår enkät. 
Vi lovade dem dock att använda deras svar diskret och inte lämna över dem till tredje part.
Av den anledningen kan man inte se vilket företag som gav exakt vilka poäng.

4.1 Referensföretagens: Sifferutdelning

Respondenterna fick i vår enkät svara på ett antal påståenden angående deras 
outsourcingföretag. Respondenterna fick svara utifrån en femgradig skala där siffrorna 
innebar följande; 1 – mycket dåligt, 2 - dåligt, 3 - okej, 4 – bra, 5 – mycket bra. I 
nedanstående stapeldiagram (figur 3,4,5) visas sifferutdelningen för samtliga 
outsourcingföretag. 

Sifferutdelningen är alltså baserad på hur respondenterna svarat på den femgradiga skalan. 
Det är intressant att veta dessa data tycker vi eftersom man får en bättre bild på hur 
molntjänstföretagen uppfattas av deras referenser. Man ser om bilden är positiv eller 
negativ vilket ger oss informationen att denna leverantör har ett bra och sunt samarbete med 
deras kunder, vidare får man en bild på hur väl molntjänstföretagen uppfyller vad dem
lovat. 

Förklaring: 1:or-mycket dålig, 2:or -dåligt, 3:or -okej, 4:or -bra, 5:or -mycket bra. 

Figur 3. Stapeldiagram över sifferutdelningen från den femgradiga skalan för 
respektive outsourcingföretag
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Förklaring: 1:or-mycket dålig, 2:or -dåligt, 3:or -okej, 4:or -bra, 5:or -mycket bra. 

Figur 4. Stapeldiagram över utdelningen från den femgradiga skalan för 
respektive outsourcingföretag

Förklaring: 1:or-mycket dålig, 2:or -dåligt, 3:or -okej, 4:or -bra, 5:or -mycket bra. 

Figur 5. Stapeldiagram över utdelningen från den femgradiga skalan för 
respektive outsourcingföretag

Referensföretagens sifferutdelning blev bara 4:or och 5:or för samtliga outsourcingföretag.
Antalet 4:or hittas inom intervallet 25-35, vilket innebär att det endast skiljer 10 enheter i 
antal 4:or. Men för 5:orna ligger antalet inom intervallet 15-25 där det också här skiljer 10 
enheter mellan de företag som har lägst och de som har högst antal enheter.
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4.2 Referensföretagens: Poängutdelning

I nedanstående stapeldiagram (figur 6,7,8) visas poängutdelningen för samtliga 
outsourcingföretag. Här kan man också se den totala summan som varje företag fått från 
deras referenser.  

Poängutdelningen är intressant att veta för att få en bild över hur referensföretagen upplever 
sina molntjänstföretag. Om poängfördelningen är för ojämn mellan respondenterna upplevs 
detta molntjänstföretag mer negativt och man ser det som instabilt, d.v.s. att man inte riktigt 
kan lita på att dem uppfyller de krav som har utlovats.

Förklaring: 1- referensföretag ett, 2- referensföretag två, 3- referensföretag tre, 4- referensföretag fyra, 5-
referensföretag fem, 6- referensföretag sex.

Figur 6. Stapeldiagram över poängutdelningen för respektive 
outsourcingföretag

Förklaring: 1- referensföretag ett, 2- referensföretag två, 3- referensföretag tre, 4- referensföretag fyra, 5-
referensföretag fem, 6- referensföretag sex.

Figur 7. Stapeldiagram över poängutdelningen för respektive 
outsourcingföretag
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Förklaring: 1- referensföretag ett, 2- referensföretag två, 3- referensföretag tre, 4- referensföretag fyra, 5-
referensföretag fem, 6- referensföretag sex.

Figur 8. Stapeldiagram över poängutdelningen för respektive 
outsourcingföretag

Referensföretagens poängutdelning blev jämn för samtliga outsourcingföretag. Flera 
stycken referensföretag gav lika mycket antal poäng till sina respektive företag.
För Systeam ligger poängen i intervallen mellan 30-36, där det alltså skiljer 6 poäng mellan 
referensföretagens poängutdelning. För IT-mästaren ligger intervallen mellan 34-37 där det 
skiljer 3 poäng, alltså hälften så mycket som för Systeam. För Pin ligger intervallen mellan 
34-36, vilket innebär att det bara skiljer 2 poäng här.
Den totala summan för poängutdelningen ligger inom intervallen 204-214, vilket är 10 
poängenheter som skiljer outsourcingföretagen åt. Även här blev det väldigt jämnt i antal 
poäng, vilket stapeldiagrammen visar tydligt.
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4.3 Outsourcingföretagens medelvärden                              

I nedanstående stapeldiagram (figur 9) visas medelvärden för samtliga outsourcingföretag. 
Medelvärdet räknades fram genom att vi tog den totalsumman delat med antalet referenser, 
vilket är sex stycken. ((Totalsumma/6) = medelvärde). Medelvärden med decimaltal 
avrundades till närmaste heltal.

Förklaring: 1- referensföretag ett, 2- referensföretag två, 3- referensföretag tre, 4- referensföretag fyra, 5-
referensföretag fem, 6- referensföretag sex.

Figur 9. Stapeldiagram över poängutdelningen för respektive
outsourcingföretag

Det skiljer bara 2 enheter i medelvärde mellan outsourcingföretagen, så det blev även här 
väldigt jämnt. Det företag som har högst medelvärde har vunnit utvärderingen och är alltså 
det företag som Nexus Consulting kommer välja som sitt Outsourcingföretag. 

4.4 Molntjänst för Nexus Consulting och kostnad                                

Eftersom man redan nu i princip kan se vilket outsourcingföretag som vunnit 
utvärderingen, bestämde vi oss att e-posta dem och höra efter vilken tjänst de tycker passar 
Nexus Consultings kravspecifikation bäst. Svaret vi fick var tjänsten ”Total Outsourcing” 
som enligt dem riktar sig till mellan 2-300 datoranvändare. Se bilaga 4 för vad denna tjänst 
innehåller.
Nedan följer en kostnadskalkyl för ett år för denna tjänst:

- Hyra: 780 kr/månad ger för 1år = 9360 kr
- För 4 anställda= 9360 *4= 37 440 kr/år
- Startkostnad på 6 500 kr för uppsättning av baspaketet samt 300 kr per användarkonto.

37 440+6500+ 1200kr= 45 140kr totalt för ett år.
- Lagring och backup 29 kr per GB beräknat på exakt så mycket du för tillfället förbrukar.
- Antal: max 20 GB ger 29kr *20= 580 kr + 45 140 kr= 45 720 kr för ett år
- Internetförbindelse ingår men många kunder väljer en fast förbindelse till serverhallen. 

Pris 700 kr per månad oavsett läge i Sverige. 

- Ny kostnad för ett år: 700*12 månader= 8400kr + 45 720=54 120 kr för ett år totalt
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4.5 Referensföretagens: Antalet anställda

I nedanstående Tabeller (figur 10,11,12) visas antalet anställda/datoranvändare för samtliga 
outsourcingföretag. Här kan man också se Outsourcingföretagens referenser.  

Systeam:

Bjurab Engelsons 
Postorder

Installatörernas 
Utbild.centrum

Interconsult Jernhusen LMG

Antal anställda/
datoranvändareA :

140 15 85 34 1-4 10

Figur 10. Tabell över antal anställda/datoranvändare för outsourcingföretaget 
Systeam.

IT-mästaren:

Nordisk 
Yta

Bilfinger 
Berger

Philipson Bils Svenska 
kyrkan

Örebro
porten

Vossloh

Antal anställda/
datoranvändareA :

60 100 120 50 20 150

Figur 11. Tabell över antal anställda/datoranvändare för outsourcingföretaget 
IT-mästaren.

Pin:

Resia West Air 
Sweden

Boplats 
göteborg

Semrén & 
Månsson

Yamaha Epoq  

Antal anställda/
datoranvändareA :

okänd okänd okänd 60-tal okänd okänd

Figur 12. Tabell över antal anställda/datoranvändare för outsourcingföretaget 
Pin.

Man kan urskilja antalet anställda/datoränvändare för Outsourcingföretagens samtliga 
referenser. Det är bara 13 av 18 referenser som kan urskiljas. Det saknas information hos 5 
av de 18 referenserna pga. att det inte gick att finna sådan information. Inget 
referensföretag har större antal anställda än 150, vilket innebär att de är medelstora 
företag[7].
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4.6 Webbsidan

I nedanstående bilder (figur 13,14) kan vi se vårt lösningsförslag för en webbsida som Nexus 
Consulting ville att vi skulle skapa för dem. Här kan man också se flikarna Hem och Kontakt.

Figur 13. Bild över fliken Hem

Figur 14. Bild över fliken Kontakt

Vi skapade webbsidan och formuläret i ren HTML och använde oss också utav PHP och 
JavaScript för att bl.a. kontrollera vilka besökarna är då de skickar in formuläret.  
Formuläret har felhanteringsrutor vid felaktiga inmatningar. För övrigt styr en CSS-fil 
sidans utseende och fonter. Vi har också använt oss utav flash för att skapa en intro om 
företagets slogan.
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5. Analys
I detta kapitel presenterar vi de analyser vi kan dra från enkätundersökningen vi 
genomfört. Vidare jämför vi dem mot vår teoretiska referensram.

Syftet med att analysera hur nöjda referensföretagen var beror på att vi ville utvärdera 
molntjänstföretagen och sedan välja det lämpligaste för Nexus. För att uppnå detta tyckte vi 
att vi bör ta reda på hur nöjda deras kunder är. Deras kunder har trots allt redan erfarenhet 
av att använda molntjänstföretagens tjänster.  Vi ville veta hur väl molntjänstföretagen 
egentligen uppfyller vad de utlovade.

Innan vi började kontakta referensföretagen antog och förväntade vi oss att dessa företag i
stort sätt inte skulle vara negativt inställda till sina respektive outsourcingföretag. Därmed 
fanns det möjlighet att enkätfrågorna skulle generera svar med modifierad sanning av 
respondenterna i syfte att skydda sig eller samarbetet med deras IT-företag. 

Med tanke på att vi redan här insåg att vi skulle få positiva resultat från respondenterna,
funderade vi på olika sätt att lägga upp enkäten och kanske ha med textbaserade frågor 
också. Vi kom fram till att det enklaste för respondenterna var att svara på en sifferbaserad 
enkät. 

Vi vill påpeka att alla referenser hittades på respektive Outsourcingföretagens egna 
webbsidor där de redan gav positiv feedback, annars skulle de inte finnas med där. Vi fick 
heller inte några andra referenser från IT-företagen än de som fanns på webbsidan. Vi kan 
spekulera i om detta beror på att dessa outsourcingföretag inte ville dela med sig av dåliga 
samarbeteten p.g.a. att de vill skydda sin egen image ute på marknaden. Med dessa 
förväntningar och tankar bestämde vi oss att ändå genomföra enkätundersökningen. 

5.1 Referensföretagens: Sifferutdelning

Av de resultat vi har fått kan vi konstatera att förväntningarna vi hade innan faktiskt 
mycket väl kan vara riktiga.  Stapeldiagrammen i resultatkapitlet (figur 3,4,5) visar
nämligen hur sifferutdelningen från den femgradiga skalan fördelar sig för respektive 
outsourcingföretag. 
Man kan tydligt se att bara höga siffror har angivits av samtliga referensföretag. Antalet 4:or 
som innebär bra och antalet 5:or som innebär mycket bra är de enda svaren, resten av 
sifferutdelningen på den femgradiga skalan är noll hos alla outsourcingföretag. 
Det är svårt att veta om respondenterna verkligen tycker på detta sätt eller om deras svar 
påverkas utav att de vill skydda samarbetet som de redan har med IT-företagen. 

Man kan också tydligt se att antalet 5:or är lägst hos Systeam (16 stycken) och lite högre hos 
Pin (18 stycken), men är högst hos IT-mästaren (22 stycken). Slutsatsen man kan dra redan 
nu av dessa siffror är att slutresultat kommer att ha exakt denna ordning, där IT-mästaren 
ligger bäst till att bli det företag som Nexus Consulting kommer att samarbeta med för att få 
hjälp med skapande av sin IT-miljö. Detta pga. att de har mest antal 5:or, vilket genererar 
mest antal poäng.
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5.2 Referensföretagens: Poängutdelning

I stapeldiagrammen i resultatkapitlet (figur 6,7,8) kunde man se poängutdelningen för 
samtliga outsourcingföretag och deras totala summa.
Man kan tydligt se flera samband mellan samtliga tre figurer. Nämligen att 
referensföretagen gett minst 30 p, vilket är ganska högt. Många referenser har angivit lika 
många antal poäng också. Vi kan bara konstatera att referensföretagen har varit generösa i 
sina svar.

Det outsourcingföretag som har fått lägst antal referens poäng och total poäng blev 
Systeam, där poängen fanns inom intervallet 30-36p, där total poängen räknades ihop till 
204p, 
Pin fick näst bästa total poäng, 210p, där intervallet blev mellan 34-36p.
Bäst gick det för IT-mästaren, de skrapade ihop 214p totalt, och fick dem mellan intervallet 
34-37p. I stort kan man tydligt se att poängen här blev jämnt fördelade, då det skiljer få 
poäng mellan samtliga outsourcingföretag.  

5.3 Outsourcingföretagens: Medelvärden

Stapeldiagrammet i resultatkapitlet (figur 9) visar hur medelvärdena fördelar sig för
respektive outsourcingföretag. Resultatet här var förväntat, vi märkte redan i tidigare avsnitt 
att IT-mästaren låg bäst till att vinna denna utvärdering där man kan dra slutsatsen att 
respondenterna alltså var mest nöjda med detta outsourcingföretag. Vi måste dock påpeka att 
även här var det otroligt jämnt i medelvärde. Det skiljer bara 2 enheter i medelvärde mellan 
Systeam som slutade sist och IT-mästaren som slutade först.

Det företag som har högst medelvärde och som har vunnit utvärderingen blev IT-mästaren
och är alltså det företag som Nexus Consulting kommer välja som sitt Outsourcingföretag. 
Tjänsten som skulle passa dem bäst är ”Total Outsourcing” där kostnaden för ett år ligger 
på ca 50 000 kr. 

På grund av det jämna resultatet kan vi konstatera att det inte har varit vinst med stora 
marginaler utan tvärtom. Med lite tur så kunde vemsomhelst ha vunnit, men IT-mästaren
drog det längsta strået denna gång och de är värdiga vinnare. Vi vill passa på att rikta kritik 
mot bredden på vår undersökning då vi anser att om fler respondenter deltagit hade 
resultatet sett annorlunda ut.

Oavsett om respondenterna svarade sanningsenligt i enkätundersökningen eller inte kan vi 
entydigt se och konstatera att dessa referenser ansåg att outsourcing av IT i deras 
verksamhet har varit positivt och att de inte ångrar att de valt att övergå till outsourcing. 
Kanske har det verkligen fungerat utmärkt med både samarbetet och förväntningarna att de 
med goda skäl angivit så bra reslutat i enkäten. 

För enligt vår teoretiska referensram så har företagen anledning att känna sig positivt 
inställda gentemot datormoln, eftersom fördelarna har varit många. En viktig anledning för 
byte till en molnbaserad lösning har varit att man kunnat fokusera mer på sin egen 
verksamhet, och att man velat minska sina kostnader för IT. En annan aspekt som också är 
viktig är att företag i molnet har kunnat öka sin tillgång till IT med i genomsnitt 97 % om 
de går över till molntjänster, åtminstone enligt analytikerfirman IDC’s kalkyleringar[4].
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Den som använder molntjänster behöver inte heller oroa sig för risken att förlora 
konfidentiell information på en bärbar dator eller USB-minne eftersom allting lagras i 
molnet.

5.4 Referensföretagens: Antalet anställda

I tabellerna i resultatkapitlet (figur 10,11,12) kunde man se antal anställda/datoranvändare
för samtliga outsourcingföretag. Vi kunde också se att inget referensföretag hade större antal 
anställda än 150, vilket innebär att de klassificeras som små och medelstora företag[7].
Enligt vår teoretiska referensram är datormoln särskilt användbart för små och medelstora 
företag som har begränsade resurser att själva ta hand om sitt eget IT-underhåll.
Med detta sagt kan vi egentligen bara konstatera att det stämmer mycket väl med vårt 
resultat, trots att det fattas information om antalet anställda/datoränvändare hos 5 
referensföretag. Vi tycker att vi har tillräckligt stort underlag angående detta att vi kan dra 
den slutsatsen ändå. Med medelstora företag räknas de företag som har mellan 50 och 249
medarbetare och för små företag är det de som har mellan 10 och 49 anställda[7]. 

Vårt reslutat visar mycket tydligt att referensföretagen antingen är ett medelstort eller ett 
litet företag, och det stämmer som sagt överens med vår teoridel. 

Frågan är dock varför inte de etablerade och riktigt stora företagen också går över till 
molntjänster? Enligt vår teoretiska referensram beror detta på att många etablerade företag 
har själva ledande säkerhetsexperter anställda och de kan investera stora belopp på egen 
hand för att just deras applikationer ska vara säkra att använda[4]. Utöver detta utvecklar de 
också teknologi som är mycket mer avancerad än vad de mindre etablerade företag kan 
göra. Det är egentligen här som outsourcingföretag kommer in bilden, det är nämligen 
exakt detta som de erbjuder till de lite mindre företagen.

Stora företag har oftast all utrustning som behövs, t.ex. serverhallar och egen IT kunnig 
personal som på heltid sköter drift, underhåll och IT administration. Dessutom har de redan 
lösningar för backup, säkerhet, katalogtjänster och VPN etc.  Eftersom de redan har alla IT 
tjänster som behövs och egen kompetens inom företaget behöver de inte anlita ett 
outsourcingföretag.  Självklart kan även de stora företagen dra nytta av att använda en del 
av de molntjänster som finns för att effektivisera sin verksamhet och minska behovet av 
hårdvara, men som sagt behöver de inte göra så i samma utsträckning som de mindre 
företagen som inte har samma resurser. 
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5.5 Webbsidan

Vårt lösningsförslag innehåller de krav som kunden ville ha på webbsidan. Nämligen att 
tänkta kunder skall kunna e-posta företaget via ett webbformulär där de kan skicka 
feedback eller ifall de har frågor kring företagets tjänster. Även all viktig information om 
företaget ska finnas med på webbsidan, vilket vi som sagt tycker att vi har uppfyllt.

Men webbsidans funktionalitet är inte optimal utan det finns definitivt utrymme för vissa 
förbättringar. Säkerheten kan behöva förbättras genom att använda ett SSL-certifikat för att 
få säkra anslutningar på webbsidan. Det innebär att webbsidan och besökarna 
kommunicerar via protokollet HTTPS (HTTP Secure) istället för det vanliga okrypterade 
HTTP, och på sätt får de en krypterad session så att all trafik som överförs till och från 
webbplatsen är säker från avlyssning av en eventuell tredje part. För att införa detta behöver 
man gå till en CA (Certificate Authority) som t ex. VeriSign, ett företag som säljer 
certifikat som man kan aktivera på webbsidor.

När certifikatet är registrerat och installerat på webbservern som webbsidan ligger på sägs
servern vara betrodd från användarens perspektiv, och kommunikationen anses då vara 
säker. 
Det är en viktig punkt i och med att potentiellt känslig data som personuppgifter kan 
förekomma i trafiken till webbplatsen.
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6. Avslutning
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till i vår studie.

6.1 Slutsats

I vår teoretiska studie kom vi fram till att företagen ser väldigt positivt på molntjänster, där 
fördelarna är större än nackdelarna. Den viktigaste anledningen för byte till en molnbaserad 
lösning är att företag kan fokusera mer på sin egen verksamhet istället för att behöva lägga 
tid på företagets IT-infrastruktur.  Även att man får ökad flexibilitet, sänkta kostnader och 
en mindre administration. De nackdelar vi stötte på är brist på kontroll över informationen 
man delar över molnet, vilket leder till att man får vara försiktig med vad man väljer att 
lagra i molnet. Vidare finns det brist på molnstandarder inom t.ex. datalagring, men detta är 
på väg att lösas. Målet är här att få en standardiserad metod för hur data lagras och 
administreras i ett moln.

När vi sedan började med enkätundersökningen för att utvärdera outsourcingföretag, hade 
vi en liten föraning om att respondenterna skulle svara positivt på våra frågor, delvis för att 
enligt vår teoretiska studie var de väldigt positivt inställda generellt till molntjänster och 
delvis var de också referensföretag åt dessa molnleverantörer som vi skulle utvärdera.  
Därmed fanns en viss möjlighet att enkätfrågorna skulle generera svar med modifierad 
sanning av respondenterna i syfte att skydda sig själva eller skydda samarbetet med deras 
IT-outsourcingföretag. 

Efter att undersökningen genomfördes kunde vi konstatera att vinnaren av utvärderingen 
blev IT-mästaren, och deras tjänst ”Total Outsourcing”, som även uppfyllde vårt fiktiva 
företag, Nexus Consultings alla tekniska krav.

Resultatet visade att våra föraningar mycket väl vara riktiga, eftersom respondenterna 
utdelade väldigt höga siffror från den femgradiga skalan där antalet 4:or som innebär bra
och antalet 5:or som innebär mycket bra var de enda svaren. Resten utav sifferutdelningen på 
den femgradiga skalan var noll hos alla outsourcingföretag. Man kunde tydligt se att bara 
höga siffror har angivits av samtliga referensföretag.

Vad gäller webbsidan är vårt lösningsförslag till Nexus Consulting kodat i HTML, PHP, 
och JavaScript. Där anser vi ha uppfyllt de krav som de efterfrågade, nämligen att tänkta 
kunder skall kunna e-posta företaget via ett webbformulär, och att all viktig information om 
företaget ska finnas med. Men webbsidans funktionalitet är inte optimal utan det finns 
definitivt utrymme för vissa förbättringar inom t.ex. säkerheten.
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6.2 Egen diskussion

För oss är molntjänster ett ganska nytt begrepp, och vi har inte heller haft möjlighet att 
själva testa det utförligt eftersom de flesta sådana tjänster kostar pengar.   Därför tyckte vi 
att det bästa var att fråga kunder till molntjänstleverantörer vad de tycker om dem och hur 
de upplever dem genom att svara på våra IT relaterade frågor.   Därmed skulle vi bilda oss 
en bra uppfattning om det hela.

Enlig vår teori är en viktig anledning för byte till en molnbaserad lösning att företag kan 
fokusera mer på sin egen verksamhet istället för att behöva lägga tid på företagets IT-
infrastruktur.  Vi tycker det låter vettigt om nu molnleverantörerna håller vad de lovat och 
tar hand om driften problemfritt.  Annars kommer kunderna lägga ned mycket tid på att 
argumentera med molnleverantörerna om IT-relaterade problem och tid är pengar i affärer,
och det är inte acceptabelt. 

Enligt beräkningar från analytikerfirman IDC skulle företag som flyttar ut i molnet minska 
sina kostnader för IT med ca 54 % omedelbart[4], vilket vi inte själva vet om det stämmer 
riktigt.  Visserligen låter det väldigt bra, men vi har ingen möjlighet att kolla upp det själva 
och referensföretagen vill inte heller dela med sig av dessa data.
Vi tycker att det verkligen låter för bra för att vara sant, men vi får kanske lita på IDC när 
det gäller dessa beräkningar.  Alternativt om vi var ett riktigt företag borde vi ha gjort en 
mer omfattade undersökning.

Molntjänster är alldeles för nytt för att man ska lita blint på alla molnleverantörer som lovat 
guld och gröna skogar, utan man borde vara försiktig och gärna ha ett rörligt kontrakt för att 
lätt kunna byta molnleverantör ifall det skulle behövas.

Vi nämnde också att det finns brist på molnstandarder inom t.ex. datalagring, vilket är 
negativt. Molnföretagen kan lätt luras och hitta på mycket konstigt för att tjäna pengar, men 
nu skulle det inom en snar framtid dyka upp standarder för moln, vilket är bra.

Vi förstår att molntjänster är framtiden och flera företag kommer gå över till det, men just 
nu är det alldeles för nytt för att man skall ge dem 100 % tillit.   Vi anser istället att man får 
vara lite mer försiktig.   Det bästa är troligen att man inte går över helt till molntjänster, 
utan man byter ut sin egen IT-infrasruktur gradvis. T.ex. kan ett företag prova på 
molnbaserade Office program som Google Apps eller Microsofts Office 365.  
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7 Kritik
I detta kapitel presenterar vi en del kritik vi har kommit fram till om vår studie.

7.1 Källkritik

7.1.1 Litteratur

En viktig aspekt är att molnet är relativt nytt som fenomen. Detta leder till att de åsikter och 
tankar som presenteras i vissa av artiklarna kan vara spekuleringar och är kanske inte alltid
baserade på praktiska fall. 

7.1.2 Metodkritik

Vi riktar kritik mot bredden på vår enkätundersökning då vi anser att om fler 
referensföretag deltagit hade resultatet sett annorlunda ut. 

Viss kritik riktar vi även mot tillvägagångssättet för hur vår undersökning gick till, där vi 
kanske skulle ha inkluderat några öppna frågor (vilket innebär att respondenterna hade fritt 
fått formulera sina svar), än att bara ha fasta svarsalternativ. Detta för att få en bättre inblick 
och förståelse för vad respondenterna anser vara betydelsefullt.

Generellt anser vi att vår metodanvändning genererat värdefull data som gett oss svar på 
våra frågeställningar och påvisat att det i detta fall råder en positiv inställning till 
molntjänster.
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9. Ordlista

Nexus Consulting: Det företag som gruppen arbetat för under projektet. 
Omnämns i rapporten som ”företaget”,”kunden”

HTTPS: En vidareutvecklad version av protokollet HTTP som används för 
Internetkommunikation.   HTTPS använder ett extra krypteringslager för att göra 
kommunikationen mellan två värdar säker.                                                                                                                                                                                       

JavaScript: Ett skriptspråk som körs på klientsidan. Används här för att kontrollera att 
besökare inte fyller i felaktig information i formuläret.

Cloud Computing: Ett IT-fenomen som involverar flyttandet av datorkraft och lagring till 
en
tredje part som man tillhandahåller via en internetuppkoppling(Mell & Grance, 2009)

Molnet: Den svenska översättningen av begreppet “Cloud Computing”.

Molntjänster: Med molntjänster syftar vi specifikt på de tjänster som erbjuds via molnet.

Outsourcing: Ett större inköp då en organisation överför en eller flera hela processer till 
utomstående part mot betalning.

Outsourcingföretag: De företag vi utvärderade, Systeam, Pin, IT-mästaren.  
Omnämns i rapporten som ”molnleverantörer”, ”molntjänstföretag”.
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10. Appendix

Bilaga 1-Enkätfrågor för kunder till IT-outsourcingföretag:

Hur anser Ni att företagets IT-service/support fungerar?
Hur anser Ni att kvalitén på deras IT-verksamhet fungerar?
Vad anser Ni om företagets IT-kostnader?
Hur anser Ni att IT-säkerheten fungerar för tjänsterna ni erbjudits?
Hur anser Ni att Tillgängligheten är för tjänsterna som ni erbjudits?
Hur anser Ni att Kommunikationen mellan er och företaget har fungerat?
Hur väl anser Ni att företaget har hållit vad dem lovat att erbjuda?
Hur väl anser ni att tjänsterna har motsvarat era förväntningar?

Bilaga 2 - MALL för enkätundersökningen

Hej

Vi är 2 studenter på KTH i kista, som håller på med vårt examensarbete.

Där Vi tänkte utvärdera olika outsourcingföretag. 

Vi Vill gärna att ni svara på vår enkätundersökning, vi lovar att använda ert svar diskret och 
dem kommer inte lämnas över till tredje part utan kommer bara användas som 
datainsamling för vårt examensarbete.

Så vi hoppas att ni kan vara vänliga och hjälpa oss med detta.

Se bifogad doc. fil för enkäten.

Tack på förhand!

MvH

Bashar Saliba och Magnus Alfredéen
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Bilaga 3 – E-mail utskick till IT-mästaren gällande deras tjänster

Till: Martin Börjeskog, på IT-mästaren

Ämne: molntjänst för examensarbete

Hej

Vi är 2 studenter på KTH i kista, som håller på med vårt examensarbete.

Vi tänkte utvärdera olika outsourcingföretag för att hitta vilket som passar bäst på vårt 
fiktiva företag för examensarbete. Vill gärna veta vilka företag ni har som kunder, så vi vet 
vilka branscher ni erbjuder tjänster till.

Så vi hoppas att ni kan vara vänliga och hjälpa oss med detta.

Vi vill att ni hjälper oss hitta det lämpligaste bransch-paket som ni kan erbjuda vårt fiktiva 
företag och ge gärna ett pris på vad det skulle kosta.

Det fiktiva företaget heter Nexus som är ett konsult företag inom ekonomisk strategi,

med 4 anställda och de söker en komplett IT-miljö med följande tekniska krav:

- Windows 2008-server med katalogtjänsten Active directory

- Exchange Server 2010 (eller 2007)

- gemensamt filutrymme på servern för de anställda.

- Antivirusskydd

-brandvägg

- De anställda på företaget ska helst kunna logga in utifrån via VPN

- backup lösningssystem

-kunna ha en webbsida online på servern (dock Ej ett måste)

- max 20GB utrymme

Tack på förhand!

MvH

Magnus Alfredéen och Bashar Saliba
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Bilaga 4 – Respons från IT-mästaren gällande deras tjänst

Hej!
Det ni söker motsvarar vår tjänst Total Outsourcing. Ni hittar all info på vår hemsida om 
vad som ingår i tjänsten och vad den kostar. Hör av er om ni skulle ha övriga frågor. Vår 
tjänst riktar sig till företag och organisationer med mellan 2-300 datoranvändare. Branscher 
är blandat men mest tjänsteproducerade företag.

Tjänst: Total Outsourcing

Detta ingår:
Fil- och printservrar, 

Terminalservrar,
Databasservrar,
Webbserver, 
Redundanta serverplattformar,
Microsoft serveroperativsystem,
Linux serveroperativsystem
Microsoft serverklientlicenser,
Microsoft Terminalserver licenser,
Citrix Access Gateway licenser
Microsoft Officelicenser,
Microsoft Exchange serversystem,
Microsoft Exchange klientlicenser
Antivirussystem servrar,
Antivirussystem klienter,
Antivirusadministration,
Spamfilter, Antispamadministration,
PDF-writer och viewersystem,
Stödprogram som WinZip etc,Switchar
Brandväggar huvudkontor,
Brandväggar loklakontor,
Brandväggsadministration
Backuphantering,
Backuplicenser,
Internetanslutning till servermiljö,
Internetanslutning till HK
Internetanslutning till lokalkontor,
DNS och domäner,ServiceDesk 7-17/7-21/24-24
Ärenderegistrering och ärendehantering,Server och kontoadministartion,Installationer av 
hårdvara,Uppdateringar av programvara,Tillsyn och förbättring av hårdvara,Tillsyn och 
förbättring av skalskydd,Reservkraft-redundantströmförsörjning
UPS
Larmsystem i serverhall; vatten/intrång/rök Övervakning av system och hårdvara

Skriven av: bashar saliba och Magnus Alfredeen.


