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Sammanfattning 
Denna rapport tar upp ett verkligt scenario där ett företag köpt upp ett 

annat och behöver slå samman sina IT miljöer. I rapporten går man först 

igenom teorin som behövs för att kunna planera flytten av en rad olika 

komponenter. Där efter tar metoden oss igenom hur flytten gjort i detta 

fall med de olika delkomponenterna. Resultatet av denna fusion får ses 

som lyckat då de uppsatta målen kunnat nås. 

 

Nyckelord: Fusion, Integration, Migrering 
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Abstract 
This paper takes up a real scenario where a company has bought 

another company, and needs to combine its IT environments. We start 

by going through the theory that is needed in order to plan the transfer 

of a number of different components. After that the method takes us 

through how the transfer was made for each sub component. The result 

from this fusion have been a success from the goals established in the 

project. 

Keywords: Fusion, Migration, Integration 
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Förord 
Tack till TeleComputing, Previa och Örnsköldsviks Företagshälsovård 

som gett mig tillfälle att få vara med vid genomförandet av samman-

slagningen. 
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Terminologi 

 

Förkortningar och akronymer 

 

ÖFHV Örnsköldsviks Företagshälsovård  

NAT Native Address Translation 

AD Active Directory 

PST Personal Storage (Outlook mailarkiv) 

CRC Cyclic Redundance Check. Felupptäckande kod. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund och problem 

Vi följer ett verkligt fall där ett stort nationellt bolag, Previa, köper upp 

ett lokalt företag, Örnsköldsviks Företagshälsovård (ÖFHV). Efter 

uppköpet ska de båda företagens datornätverk slås samman. Hantering 

av IT-relaterade frågor ska från drift start kunna hanteras av Previas 

driftpartner TeleComputing. 

Denna rapport tar upp de problem som uppstår vid denna 

sammanslagning och hur de kan lösas. 

1.2 Övergripande syfte 

För Previa och ÖFHV är det viktigt att sammanslagningen av de olika 

IT-systemen händer på ett smidigt sätt, så att verksamheten påverkas så 

lite som möjligt. 

Det övergripande syftet med denna sammanslagning är att skapa en 

gemensam effektiv IT-drift. Detta i form av bra driftstabilitet, enkelhet 

för användarna och en god kostnadseffektivitet.  

1.3 Avgränsningar 

Rapporten är fokuserad utifrån den fallstudie som är gjord. Eftersom 

det finns väldigt många sätt att genomföra en fusion med migrering och 

de alla ger upphov till sina unika situationer, så tar denna rapport upp 

metodiker för migrering som är aktuella för detta fall. Denna rapport tar 

inte upp de mjuka delar som man bör ta i beaktande vid en sådana här 

fusion, exempelvis servicedeskfunktion och rutiner. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Inför flytten sattes dessa mål upp: 

 Minimalt med användarpåverkan så att det dagliga arbetet kan 

fortsätta störningsfritt efter sammanslagningen. Detta i sin tur 

kräver att sammanslagningen utförs på utsatt tid enligt 

tidsplanen i bilaga C. 

 Nedstängning av den lokala servermiljön på Örnsköldsviks 

Företagshälsovård. 

 Hantering av IT-relaterade frågor ska från drift start kunna 

hanteras av Previas driftpartner Telecomputing. 

1.5 Översikt  

Kapitel 2 ger en övergripande beskrivning av de problemställningar 

som finns att ta hänsyn till vid en fusion. 

Kapitel 3 beskriver olika metoder för att flytta olika typer av system. 

Kapitel 4 tar upp hur sammanslagningen gjorts i fallstudien. 

Kapitel 5-6 beskriver resultatet och tankar kring sammanslagningen i 

fallstudien. 

  

1.6 Författarens bidrag 

Fallstudien har utförts tillsammans med TeleComputing, driftpartner 

för Previa, där de hanterat delar av den konfiguration som behövts 

göras i målmiljön. Författaren har stått för planering och som part på 

Örnsköldsviks företagshälsovårds sida och är den som skrivit denna 

rapport. 
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2 Problembeskrivning 

Det finns en rad problem att ha i åtanke vid genomförandet av en 

sammanslagning. Detta är emellertid mycket beroende av vilken typ av 

scenario det gäller. 

Att ha en bra samlad bild av vilka system som ska flyttas och vilka 

beroenden de har är en av de mest vitala bitarna för en lyckad flytt. 

Beroende på mängden dokumentation som finns kan det här bli en 

mycket omfattande punkt. Datainsamling enligt ovan är A och O för en 

lyckad flytt. 

2.1 Behov av driftstopp 

Vid flytt av system behövs normalt minst ett driftstopp av systemen. Att 

få så lite nedtid som möjligt är oftast önskvärt. I vissa system kan det 

vara mer acceptabelt med nedtid än i andra. Ekonomisystemet kan vara 

en sådan sak som måste igång så fort som möjligt medan företagets 

intranät inte är lika viktigt att få igång snabbt. Det är viktigt att man här 

tar fram en bra plan tillsammans med verksamheten så att dessa stopp 

påverkar det dagliga arbetet så lite som möjligt. Antalet integrationer 

och beroenden mellan system styr till stor grad hur flytten kan gå till. 

2.2 Flytt av affärsdata – säkerhet och tillvägagångssätt 

Att flytta data från en plats till en annan kan låta enkelt men det gäller 

att ha i åtanke mängden information och hur känslig informationen är.  

 Måste den krypteras vid flytt så att vi inte riskerar att den 

hamnar i orätta händer? För att hantera detta finns en mäng olika 

mjukvaror. 

 Kan den skickas över exempelvis Internet eller gör mängden och 

hastigheten på förbindelsen att det är snabbare att flytta den 

fysiskt? Om data skickas över nätet är det lämpligt att göra ett 

ordentligt test av detta för att bl.a. bedöma hur lång tid det tar. 

 Hur lång tid har vi på oss att få data från plats ett till plats två? 

 Vilket format ska data vara i för att fungera på det nya systemet?  
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 Hur kan vi verifiera att informationen är korrekt överförd? Här 

bör man kombinera ett system med checksummor med 

mänskliga tester som slutgiltig kontroll 

Dessa är några av de frågor som dyker upp vid dataflytt. 

2.3 Sammanslagning av IT system 

När man bildat sig en bild av vilka system som ska flyttas kommer det 

vanligen visa sig att det finns flera system för att utföra samma sak i. 

Här gäller det då att bestämma hur man ska hantera detta. Ska man 

köra på med systemen parallellt? Ska systemen slås samman? Eller kan 

man helt välja att inte flytta det ena systemet? 

2.4 Arbetssätt och rutiner 

Det är viktigt att se över gamla och nya rutiner och arbetssätt mellan 

parterna och att kommunicera ut vad det är som gäller. Det kan vara allt 

från vilka system man nu jobbar till hur man kontaktar helpdesk för att 

få hjälp. Denna punkt är inte direkt teknisk men lika så viktig i en 

sammanslagning. 
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3 Teori – Förstudie vid samman-

slagning av IT-system 

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom olika tekniker för flytt av IT-

system. Det finns inte mycket publicerad teori om detta ämne att 

inhämta. Mycket av de metoder som används är sådant som arbetats 

fram internt inom olika företag i branschen. Vill man få en samlad bild 

av hur hela fusionen ska gå till behöver man således sätta ihop alla de 

komponenter som beskrivs nedan. 

3.1 Infrastruktur Nätverk 

För att kunna göra en bra sammanslagning behöver man få en tydlig 

bild hur nätverket ser ut. Det underlättar om man tar fram det som en 

nätverkskarta. Det är viktigt att tänka på följande saker: 

 IP-adressomfång för att kunna undvika konflikter 

 Routing-problem när flera nätverk kopplas samman 

 Routerkonfigurationer för att kunna se vilka nätverk som är 

sammanlänkade. 

 Brandväggskonfigurationer för att kunna se vilken trafik som kan 

passera mellan olika zoner. 

Hastighet på uppkopplingar och typer av förbindelser bör även 

kartläggas och justeras efter behov. 

Sammankoppling 

Att koppla ihop två separata nätverk kan göras på flera olika vis. Vi ska 

behandla Native Address Translation (NAT) och routing. 

I fallet NAT översätter man mellan olika adresser i mellanliggande 

brandväggar. På så vis kan man få nätverken att se ut som de har andra 

adresser en vad det verkligen har. Se Figur 1 NAT. NAT kan användas 

om man inte har möjlighet att byta ut adresser i något segment. Det 

döljer också de riktiga bakomliggande adresserna. Detta är något man 

kan behöva ta till om det visar sig att man får adresskonflikter. 
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Figur 1 NAT 

Vid användning av routing kopplas näten ihop utan att någon 

översättning behöver göras. Enheterna kommunicerar direkt utan att 

någon förändring av IP-adressering görs. Se Figur 2 Routing. 

 

Figur 2 Routing 

I båda alternativen ovan finns möjligheten att filtrera trafiken med hjälp 

av en brandvägg. Att filtrera trafiken görs för att hindra obehörig 

åtkomst och för att begränsa åtkomsten mellan olika nätverk. För att 

kunna sätta upp bra regler behöver man därför kartlägga vilka olika 

tjänster och nätverk som behöver kunna kommunicera. Att ha möjlighet 

att koppla ihop nätverken ger möjlighet till en enklare migrering. 

3.2 Klienter 

Klienter är enheter som arbetsstationer och bärbara datorer. Inom en 

organisation är det önskvärt att följa en viss standard på dessa enheter. 

En gemensam standard gör det lättare att underhålla och supportera 

miljön. 

Vid en sammanslagning är det inte alltid möjligt att rakt av byta ut 

maskinparken till den sedan tidigare fastslagna standarden. Detta kan 

bero av kostnads- eller kompatibilitetsskäl. Istället får man göra en 

successiv övergång mot en gemensam standard. Under den här 

övergången är det viktigt att supportpersonal och tekniker vet hur båda 

miljöerna ser ut och hur de ska hanteras. 
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Här behöver man också ta ställning till om klienterna ska ominstalleras 

eller om de kan integreras som de är. 

3.3 Servrar 

För servrar gäller samma sak som för klienterna: det underlättar om 

man följer en standard. Men för servrar finns en annan sak att ha i 

åtanke: istället för att ha servrar med dess tillhörande tjänster utspridda 

på olika platser kan det vara önskvärt att ha dem samlade i en central 

serverhall. På så vis blir det lättare för de tekniker som ska sköta 

servrarna att underhålla dem, och man kan också få stordriftsfördelar 

när man inte behöver ta hand om flera mindre serverhallar med allt som 

det innebär. 

En central serverhall behöver nödvändigtvis inte vara bara en enda hall. 

Istället kan den behöva fördelas ut på flera ur redundansaspekt, men 

tanken är att inte sprida ut det över många små lokationer. 

Man får vara beredd på att det inte är möjligt att centralisera system 

som har höga krav på svarstider eller som är mycket bandbredds-

krävande. Det kan resultera i att dessa system behöver finnas nära 

användarna. 

3.4 Skrivare 

Att skrivare fungerar är en betydelsefull del för att slutanvändarna ska 

få en bra upplevelse av sammanslagningen. Man bör här göra en 

inventering för att se vilka skrivare som finns, om de är 

nätverksskrivare och om det finns drivrutiner som passar in i den nya 

miljön.  

Nätverksskrivare kan bli nödvändiga att konfigurera om vid ändringar i 

adressplanen. 

Om skrivartrafik ska gå över en internet-förbindelse tillsammans med 

annan trafik är det en fördel om man har möjlighet att prioritera ned 

denna. Det finns annars risk att stora utskrifter kan störa mer kritiska 

tjänster som telefoni. 

Det kan också vara aktuellt att gå ut med en gemensam policy för 

utskrifter, t.ex. vad som gäller för färgutskrift och dubbelsidig utskrift.  
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3.5 Användarkatalog 

En av de vanligaste katalogsystem som används på företag är Microsoft 

Active Directory (AD). AD-migrering är en mycket komplex process som 

man skulle kunna skriva en hel uppsatts om. Vi kommer därför 

begränsa den här beskrivningen till en mer översiktlig nivå. 

Steg ett blir att bestämma om man ska skapa en ny domän, utnyttja 

någon befintlig eller köra vidare med separata domäner. 

Steg två blir att bestämma om man ska skapa nya objekt (användare, 

grupper, osv.) med hjälp av script eller manuellt. Alternativt flyttar man 

befintliga objekt mellan domänerna. 

Som med mycket annat underlättar det om man följer en bestämd 

struktur. Vad som menas med detta är att man har en viss mall för t.ex. 

gruppnamn, användarnamn och datornamn. Det innebär också att man 

bygger upp sin katalogstruktur på ett tydligt vis. 

3.6 Mailsystem 

Det finns många olika typer av mailsystem ute hos företag. Vi kommer 

att ta upp ett av de vanligare här, Microsoft Exchange tillsammans med 

Microsoft Outlook. 

E-post är ett viktigt arbetsverktyg för många och därför är det viktigt att 

kunna få med sig sina gamla e-postadresser vid en migrering. 

Beroende på hur företaget väljer att använda Outlook tillsammans med 

Exchange kan e-postmeddelanden finnas både i mailservern och som 

Personal Storage (.pst) filer. Användandet av .pst-filer sker ofta för att 

minska på datamängden i mailservern, och på grund av begränsningar i 

äldre versioner av Exchange. 

Microsoft erbjuder ett gratis verktyg för att underlätta vid Exchange 

migreringar: Microsoft Exchange Server Mailbox Merge Wizard (ExMerge). 

ExMerge gör det möjligt att exportera ut e-postkonton från Exchange-

servern till .pst-filer som sedan enklare kan flyttas. ExMerge kan sedan 

användas åt andra hållet för att läsa in .pst filer i en Exchangeserver. 
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Alternativt kan man hoppa över att läsa tillbaka .pst-filerna i Exchange 

och istället lägga in dem direkt i mailklienten (Outlook). Fördelen med 

detta är att de ”gamla” mailen blir separerade från nya och istället finns 

kvar som ett arkiv och inte belastar mailservern. 

3.7 Databaser 

Bakom affärssystem och andra viktiga applikationer hittar man ofta en 

databas som innehåller själva datan till applikationen. Dessa system är 

många gånger känsligare för nedtid. Innan man gör en skarp migrering 

kan man här passa på att göra ett försök med en färsk säkerhetskopia på 

databasen för att inte behöva överraskas av oväntade problem senare. 

Att flytta databasdata kan med fördel göras med hjälp av de 

säkerhetskopierings-funktioner som finns i de flesta databaser. 

3.8 Fildata 

Vid migrering av fildata finns det tre saker att tänka på: filrättigheter, 

filstruktur och datamängd. Beroende på hur man gjort med migreringen 

av sin användarkatalog är det inte säkert att gamla rättigheter längre är 

tillämpbara. Rättigheterna kan ha tappat sin koppling mot användare 

och grupper, om man har komplexa uppsättningar kan detta bli en 

tidsödande sak att återkoppla. 

Har man stora datamängder kan det bli nödvändigt att flytta data i 

omgångar. Att utnyttja programvaran som man annars använder för 

säkerhetskopiering kan vara ett smidigt sätt att göra överföringen. 

Program för säkerhetskopiering innehåller oftast de funktioner man vill 

ha för säker filöverföring i form av möjlighet att skydda datan och 

behålla dess integritet. 
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4 Metod - Lösning 

Nedan följer en beskrivning av hur fusionen genomfördes i denna 

fallstudie. Kapitlet börjar med en beskrivning av hur miljön ser ut för 

Örnsköldsviks företagshälsovård, det är de komponenter som sedan 

flyttas in i Previas miljö. 

Under beskrivningen av målmiljön följer förklaring till hur de olika 

komponenterna placeras ut i Previas miljö. I bilaga C kan man se hur 

processen för flytten lagts upp enligt ett Gant schema och under punkt 

4.3 hittar man en beskrivning till. 

4.1 Miljöbeskrivning av IT-miljö ÖFHV 

4.1.1 Översikt 

ÖFHV består av tre kontor som kopplas samman enligt bilden i Bilaga 

A. Företagets alla servrar finns samlade på Fröja-kontoret medan de 

andra kontoren endast har klientdatorer och skrivare. 

4.1.2 Servrar 

Nätverket på Fröja är aningen mer komplext än på de andra kontoren 

då man använder VLAN för att segmentera IP-telefonin från 

datatrafiken. 

Innan sammanslagningen bestod ÖFHVs miljö av följande servrar: 

Namn Beskrivning 

TSRV1 Terminal-server 

SBSRV Small business-

server 

innehållande 

Exchange, MSSQL 

APPSRV1 Applikationsserver 
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OVKCCM01 Telefonväxel för IP-

telefoni 

01OVKVM01 Röstbrevlådor till 

IP-telefonin 

WWW1 Webbserver för 

intranätet, 

externhemsida 

WWW2 Ny webbserver. 

 

Se även Bilaga B. Vi ska här ge en kort beskrivning på dessa servrar. 

TSRV1 är alltså terminal-servern som används för ÖFHV. Terminal-

servertekniken är teknik som funnits med länge och bygger på att man 

har kraftfullare servrar och klenare klienter. Klienternas uppgift är bara 

att skicka knapptryckningar till servrarna som sedan utför själva arbetet 

och skickar tillbaka en bild. På det här viset kräver klienterna mycket 

lite underhåll och man kan på ett bra vis skala upp servarna då mer 

klienter tillkommer. Det ger även en bra redundans i och med att man 

kan använda flera servrar. 

SBSRV är en “Windows 2003 small business server premium”. Det är en 

version av Microsoft Windows 2003 som speciellt inriktar sig mot 

mindre företag med ett maximalt antal användare på 75. Här ingår 

Microsoft Exchange för e-post och kalender, Microsoft SQL för 

databaser och ett gränssnitt för att göra serverhanteringen enklare. Den 

här servern tar således hand om e-post, databaser för 

verksamhetsprogrammen och Active Directory. 

APPSRV1 är en applikationsserver som kör på Microsoft Windows 2003. 

Servern kör ÖFHVs viktigaste tjänst, journalprogrammet.  

WWW1 är extern och intern webbserver och kör Windows 2000 server. 

Här finns både den externa hemsidan och intranätet. Servern kör 

Internet Information Services (IIS) som webbserver och använder sig av 

PHP som scriptspråk. Servern innehåller även en MySQL databas som 

används enbart för hemsidorna. 
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WWW2 är en Microsoft Windows 2003 webbservern som är tänkt att ta 

över de tjänster som finns på WWW1. I dagsläget körs enbart en sajt på 

denna maskin för rekvisionsbeställningar. Sajten använder sig av 

Internet Informations Services (IIS) med .NET som scriptspråk och en 

MS SQL databas. 

OVKCCM1 och OVKVM01 är båda servrar kopplade till IP-telefonin 

dessa kommer inte migreras utan avvecklas för att ersättas med en 

annan typ av telefonväxellösning. 

4.1.3 Klientmiljö 

I ÖFHVs miljö finns tre olika typer av klienter: stationära datorer, 

bärbara datorer och tunna klienter.  

Datortyp Antal 

Bärbar 11 

Stationär 11 

Tunnklient 25 

 

En tunnklient är en mycket enkel typ av dator som används tillsammans 

med terminal-servern. 

Största delen av ÖFHVs miljö består som synes av tunna klienter vilket 

underlättar flytten då dessa endast behöver pekas mot en ny server. 

Anledningen till användandet av stationära datorer är att det finns vissa 

mätinstrument som behöver kopplas till datorn över Seriell eller USB – 

detta fungerar inte mot de tunna klienterna. 

De bärbara datorerna används av personer som behöver kunna arbeta 

mer mobilt. 
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4.1.4 Applikationer 

I det här avsnittet beskriver vi de applikationer som används av ÖFHV. 

Extern hemsida 

Hemsidan är ÖFHVs plats på Internet. Sidan bygger på Open Source-

systemet Joomla. Administration av sidan för att ändra text på den sköts 

via en separat del av sidan. 

Sidan är byggd med scriptspråket PHP och använder sig av en MySQL 

databas för att spara data. 

Intranät 

Intranätet är en webbaserad lösning och bygger på Open Source-

systemet Mambo men innehåller vissa ändringar för att ge stöd åt 

versionshantering och taggning av olika standarder. Sidan används för 

att kunna kommunicera nyheter och annat av intresse intern på ÖFHV. 

Sidan innehåller också ÖFHVs verksamhetssystem med rutiner och 

instruktioner för att kunna följa ISO 9001. 

Systemet bakom bygger som externa hemsidan på PHP som scriptspråk 

och MySQL som databas. 

E-post 

För e-post används Microsoft Exchange 2003 och Outlook 2003. Dessa 

system ingår i Microsoft Windows 2003 Small Business Server. Mailen 

finns också tillgänglig via en webbmail via speciell inloggning för att 

kunna användas utanför ÖFHVs nätverk. 

Ekonomiprogram 

SPCS Administration 1000 används för bokföring. SPCS LÖN 500 

används för lön och SPCS. Anläggningsregister används för 

inventarieregistrering. Alla programmen körs på terminal-servern. 

SPCS Lön har en MSSQL databas för att spara data medan de andra 

programmen använder sig av vanlig fillagring. 
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Medicinska program 

 Asynja 

ÖFHVs viktigaste program, här finns journaldata, tidsbokningar, 

avtal och faktureringsunderlag. Systemet är webbaserat och 

använder en MSSQL databas för att lagra information. 

Webbapplikationen körs på APPSRV1 och databasen på SBSBR. 

Användarna kommer åt informationen genom sin webbläsare. 

 Welch Allyn Cardio Control 

Programmet används för att göra spirometri och EKG-test. 

Programmet körs på stationära datorer med mätutrustning och 

på terminal-servern. Programmet använder sig av en MSSQL 

databas som finns på SBSRV. 

 Kick Profildata 

Programmet används för att skapa hälsoprofiler och finns 

tillgängligt på terminal-servern med en tillhörande MSSQL 

databas på SBSRV. 

Övrigt 

Office 2000 används för kalkyl, ordbehandling och presentationer. 

Nexus Personal används för åtkomst till internetbank. 

4.2 Miljöbeskrivning – Previa målmiljön 

Previa har kontor på över 70 orter i Sverige som alla delar en gemensam 

IT-plattform. Företaget har valt att outsourca och centralisera hela sin 

IT-drift till Telecomputing som är en leverantör av IT-drifttjänster. 

Hela Previas IT-miljö finns således placerade i Telecomputing datorhall i 

Stockholmsområdet. Förbindelserna mellan de olika kontoren står Telia 

för. 

En komplett beskrivning av Previas miljö ligger utanför skopet av 

denna rapport, då miljön omfattar ett stort antal applikationer och 

servrar. Istället ligger fokus på de system som har någon koppling till 

sammanslagningen. Vi kommer här att presentera hur ÖFHVs olika 

system integrerats i Previas miljö. 
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4.2.1 Servrar 

Ett av målen med migreringen är att kunna stänga ned alla nuvarande 

servrar hos ÖFHV. Detta för att kunna få en samlad administration och 

ta del av stordriftsfördelar som finns i Previas miljö. 

Resultatet här blir att Previa kommer att komplettera sin miljö med 

ytterligare en terminal-server för att kunna hantera tillskottet i 

användare. Denna server kommer successivt att arbetas in i den farm1 

av terminalservrar som Previas applikationer finns på. Mer om detta 

finns senare vid applikationsbeskrivningarna. 

Övriga tjänster som ÖFHV har kommer att fördelas på befintliga 

databas-, applikations-, fil- och webbservrar. Servar kopplade till IP-

telefoni kommer helt att avvecklas och ersättas med mobiltelefoni. 

4.2.2 Klientmiljö 

I Previas miljö används bärbara datorer och stationära datorer. Man har 

endast på test kört någon tunnklient. Valet här blev att behålla de tunna 

klienterna ÖFHV använt sig av, då dessa även fungerar i den nya miljön 

och kräver lite administration. De bärbara datorerna byts däremot ut för 

att passa in i den standardplattform Previa idag har. Genom att dessa 

datorer läggs i standardplattformen kan man sköta uppdateringar och 

installation av mjukvara centralt. Detta förenklar administration och 

underhållskostnaden. De stationära datorerna kommer till en början inte 

att ingå i standardplattformen, vilket gör att administrationen av dessa 

kommer kräva en del manuellt jobb. Anledningen att dessa inte direkt 

flyttas till standardplattformen är till största del tidsbrist. 

4.2.3 Applikationer 

Extern hemsida och intranät 

Previa har både extern hemsida och ett intranät – dock finns inte samma 

funktionalitet i dessa som i dem ÖFHV använder. Detta gör att de båda 

systemen får köras parallellt under en övergångsperiod.  

                                                 
1 En terminal-serverfarm är en samling servrar som gemensamt kan dela lasten från 

användarna. 
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Mail 

Precis som ÖFHV använder Previa Microsoft Exchange och Outlook för 

e-post, vilket gör migreringen relativt enkel. Valet här har blivit att 

exportera ut ÖFHVs postlådor till arkivfiler som sedan kan öppnas i 

Outlook. På så vis får användarna tillgång till sina gamla e-

postmeddelanden samtidigt som man separerar dem från nya mail som 

kommer in under Previa. 

Ekonomiprogram 

Previa använder här helt andra system en de som ÖFHV har. ÖFHV 

kommer själva att sköta bokföring, fakturering och lönebetalningar 

under resterade del av året. Det här gör att det inte blir aktuellt att göra 

något programbyte fören efter årsskiftet. Det betyder att vi här kommer 

att flytta ÖFHVs program in i Previas miljö och köra dem parallellt. 

Medicinska program 

Som journalsystem använder Previa idag 3Q från Miljödata. Man håller 

dock på med en utredning om att gå över till ett nytt system. På grund 

av detta kommer ingen migrering göras från Asynja fören utredningen 

är klar. Det betyder att ÖFHV fortsättningsvis kommer att köra Asynja i 

Previas miljö. 

Welch Allyn Cardio Control används även av Previa, fast de har en 

äldre version. En versionsuppgradering kommer att göras vid senare 

tillfälle, vilket gör det möjligt att slå ihop de systemen. Tills 

uppgraderingen är gjord blir det även här två parallella system. 

Previa och ÖFHV använder båda samma version av Kick Profildata 

vilket gör att den befintliga installationen i Previas miljö kan användas 

tillsammans med data som kopieras från ÖFHV. 

Övrigt 

Previa använder Office 2007 vilket man kommer gå över till för ÖFHVs 

användare. Detta kommer kräva en kortare utbildning för användarna 

då den nya versionen har rätt stora förändringar. Att fortsätta köra 

Office 2000 är inget alternativ då support från Microsoft upphört på 

detta. Nexus Personal finns även i Previas miljö så här kan användarna 

fortsätta på samma vis som tidigare. 
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4.3 Utförandet av sammanslagningen 

Sammanslagningen utfördes enligt projektplanen (se Bilaga C). 

Nedstängning av hela ÖFHVs miljö var möjlig från och med en fredag 

kväll. Detta gav oss ett flyttfönster av system och data på ca 48h fram till 

måndagsmorgon. För att kunna klara detta förbereddes och testades så 

mycket som möjligt i förväg under veckan innan. På så vis kunde helgen 

ägnas till själva dataflytten och mindre konfiguration av lokal 

utrustning. Alla system hade under tidigare vecka installerats och 

testats. Detta gjorde att när väl färsk data var överflyttad kunde 

systemen snabbt tas upp i full drift. Tid avsattes även veckan efter 

sammanslagningen för att slutföra eventuella restpunkter, 

användarhjälp och bortstädning av den gamla utrustningen. 
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5 Resultat 

På första arbetsdagen i den nya miljön fanns alla system och all data 

flyttad till den nya miljön. Med hjälp av en kort instruktion kunde 

användarna vara igång och arbete som vanligt. 

Sammanslagningen ledde också till att hela den serverpark som funnits 

ute på kontoret hos ÖFHV kunde avvecklas och man kunde gå över till 

den centrala drift som Previa har. Som följd av detta så hanteras syste-

men på samma sätt som alla övriga i miljön. 

Alla datormodeller och alla system har inte kunnat bytas ut mot de 

standardiserade system som används inom Previa. Resultatet av detta 

blir att man under en övergångsperiod behöver vara uppmärksam på 

dessa som blir lite av en speciallösning i miljön. 

Med detta som utgång kan man konstatera att alla målen för projektet 

uppnåtts. Hur vida detta blir en kostnadseffektiv och stabillösning 

måste framtiden utvisa men basen finns där. 
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6 Diskussion 

Fusionsprojektet får ses som lyckat då det kunnat genomföras med 

minimal påverkan på användarna och med gott resultat. Det har inte av 

praktiska och ekonomiska skäl kunnat uppnås total standardisering. 

Detta är som jag ser det vanligt och vi har kunnat nå en bra nivå av 

standardisering utan att behöva göra allt för mycket avkall mot stan-

dard. Dock så saknas en fastslagen plan hur de system som inte stan-

dardiserats ska bytas ut och hur hårdvara ska övergå till standardmo-

deller. 

Tills man kommit in i en helt standardiserad miljö kommer man att 

behöva ha extra information till exempelvis service desk personal m.m. 

som ska hjälpa användarna. Då plan saknas finns risken att dessa 

system lever vidare lång tid med extra arbete och kostnader som följd. 
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Källförteckning 
Tyvärr finns mycket lite publicerat material om hur ett helt fusionspro-

jekt kan läggas upp och mycket kunskap är hämtat från erfarna perso-

ner inom TeleComputing. 

[1] Active Directory Domain Services and DNS Server Migration 

Guide. (April 2009). Hämtat från http://technet.microsoft.com/en-

us/library/dd379558(WS.10).aspx Juli 2009 

[2] How NAT works. Hämtat från 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_

note09186a0080094831.shtml Juli 2009 

[3] Exchange 2003 Information Hämtat från 

http://technet.microsoft.com/en-

us/library/bb123872(v=exchg.65).aspx Juli 2009  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd379558(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd379558(WS.10).aspx
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094831.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094831.shtml
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872(v=exchg.65).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123872(v=exchg.65).aspx
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Bilaga A: Skiss 

nätverksmiljö 
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Bilaga B: ÖFHV Servar  
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Bilaga C: Tidsplan 

 


