
Datacenter
Klas Lindström, ramavtalsförvaltare
Karl-Johan Skiver, ramavtalsförvaltare



Datacenterlösningar
2022-04-01 - 2024-03-31
Förlängningsoption t o m 2026-03-31

Servrar och lagring
2022-04-01 – 2024-03-31
Förlängningsoption t o m 2026-03-31

Telefoniprodukter
2021-01-01 – 2022-12-31

Förlängningsoption t o m 2024-12-31

Datacenter med 
dess delområden



Avropsform
Förnyad konkurrensutsättning



• Datacenterlösningar omfattar all 
Hårdvara, Programvara och tjänster 
som omfattas av Servrar och lagring, 
Nätverk och säkerhet samt 
Telefoniprodukter.

Datacenterlösningar



• Datacenterlösningar ska användas 
när Kunds behov ryms inom två eller 
flera av de andra områdena 
alternativt där behovet rör 
datacenter men inte tydligt hör 
hemma i något av de tre andra 
områdena. 

• Exempel på sådan Hårdvara, 
Programvara och tjänster är 
hyperkonvergerad infrastruktur och 
Drifttjänst (co-location).

Datacenterlösningar



• Servrar och lagring omfattar 
Hårdvara, Programvara och tjänster 
för t ex servrar, Storage Area 
Network, Network Attached Storage, 
lagringssystem, säkerhetskopiering, 
hypervisor och virtualisering.

• Appliance mer definierad

Servrar och lagring



• Detta delområde är överprövat och 
behandlas av Förvaltningsrätten.

• Nätverk och säkerhet kommer att 
omfatta Hårdvara, Programvara och 
tjänster för t.ex. nätverksväxel, 
router, trådlösa nätverk, 
lastbalanserare, brandvägg, Virtual
Private Network, intrångsdetektering 
och övervakning.

• Appliance mer definierad.

Nätverk och säkerhet



Servrar och lagring,
Nätverk och säkerhet

Appliance

Så kallad ”appliance” kan avropas (kravställas) om dess 
funktion faller inom  ramavtalsområdet Datacenter. Med 
appliance avses här: redskap, apparat, utrustning –
datorbaserad apparat med bestämt användningsområde. 
Den gör en enda eller ett fåtal saker, inget annat. En 
appliance brukar vara sluten för användaren. Man kan inte 
installera program, utom möjligtvis uppdateringar.

Privat molntjänst 

Med Privat molntjänst avses en it-miljö som inkluderar en 
för Kund unik uppsättning av Drifttjänst, Hårdvara, 
Programvara, Konsulttjänst och Kundtjänst. Privat 
molntjänst inkluderar alltid ett Servicenivåavtal. I Drifttjänst 
som ingår i Privat molntjänst där driften är lokaliserad i 
Kunds lokaler kan Kund svara för strömförsörjning, kylning, 
brandskydd, fysisk säkerhet och tillhörande övervakning.



• Telefoniprodukter omfattar hårdvara, 
programvara och tjänster för t ex 
abonnentväxel, kontaktcenter, 
callback, röstbrevlåda, talsvar, 
samtalshantering, Unified
Communication, stödsystem för 
telefoni, inspelning, softphone, fast 
telefon samt inomhusnät för 
mobiltäckning.

Telefoniprodukter



• Allmänna och särskilda villkor är lika 
för Datacenterlösningar och 
Telefoniprodukter.

• För Servrar och lagring skiljer det sig 
något från ovanstående allmänna 
och särskilda villkoren. Det handlar 
t ex om definitioner.

Allmänna villkor



• Plattform som molntjänst (PaaS) omfattas 
av ramavtalen för Programvaror och 
tjänster

• Programvara som molntjänst (SaaS) 
omfattas av ramavtalen för Programvaror 
och tjänster

• Datornätverk (LAN och WLAN) som tjänst 
omfattas av ramavtalet 
Kommunikationstjänster

Närliggande 
tjänster som inte 
ingår
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