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Experttrio värvas av svenska systemintegratören LOAD 

Svenska systemintegratören LOAD rustar för Internet of Things. Genom att värva Sveriges främsta 
experter på området ska LOAD hjälpa verksamheter att bemästra allt mer komplexa IT-miljöer. En del 
av satsningen är även att göra tjänster inom centraliserad övervakning, automatisering och 
diagnostisering tillgängliga för en bredare marknad.  
 

Fredrik Landström, Fredrik Westberg och Seppo Hämäläinen har tillsammans 35 års erfarenhet av 
systemintegration för uppdragsgivare bland Sveriges största myndigheter och produktionsbolag. De kommer 
närmast från Compose IT.   
 

– Fredrik Landström och Seppo Hämäläinen har förvärvat uppdraget Subject Matter Experts för IBM. Det 
innebär att de hör till ett fåtal externa IBM-experter i världen som får utveckla nya standards för området. Vi 
är väldigt stolta över att kunna tillföra deras unika kompetens till vår organisation, berättar Kim Quarnström, 
VD för LOAD.    
 

Trion är specialister på att mäta den digitala hälsan genom en hel produktionsprocess. De säkerställer att 
övervakningsfunktioner i enskilda enheter och system kommunicerar med en enda central punkt, en 
“manager of managers”. Den uppsamlande punkten visar hur systemen mår i realtid, samt automatiserar 
felsökning genom att larma och direkt föreslå åtgärder vid driftproblem.   
 

– Internet of Things kräver en otrolig ordning och reda i grunden, menar Fredrik Westberg, som bloggar om 
området på digitaliserat.nu.     
 

– När allt fler enheter och system blir uppkopplade och ger ifrån sig enorma datamängder blir situationen 
svår att hantera. Det är inte längre ekonomiskt försvarbart att söka efter relevant information manuellt när 
något har hänt. Vi måste få informationen här och nu, i realtid. Och ännu hellre ha en situationsbild över vad 
som kan beräknas hända med hjälp av system för analys och prediktion, säger Fredrik.    
 

Han lyfter även fram IT:s möjlighet att skapa affärsvärde för verksamheten med hjälp av automatisering.   
 

– Stillestånd i affärskritiska system är oerhört kostsamma för verksamheten. Vi kan reducera arbetet med 
felsökning, rapportering och status till sekunder och minuter istället för timmar. Det gör automatisering till en 
strategisk fråga med stor ekonomisk betydelse för verksamheten.   
 

Även om tekniken för centraliserad övervakning, automatisering och diagnostisering har funnits de senaste 
25 åren så har få bolag haft råd med det. På LOAD kommer experttrion både att skapa skräddarsydda 
lösningar på plats i kundernas verksamheter, men även arbeta med att utveckla erbjudandet som en färdig 
tjänst. Ambitionen är att göra tekniken tillgänglig i molnet och tillgängligt för alla.    

 

 

Mer information 

http://digitaliserat.nu/integrated-systems/vaga-lita-pa-automatiserade-processer/
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Om LOAD 

 

LOAD designar, implementerar och driftar infrastrukturlösningar som möter extremt höga krav på 
tillgänglighet och prestanda. 2014-2015 utsågs LOAD till Business Partner of the Year av IBM. Bolagets 
kunder finns bland annat inom finanssektorn, tillverkningsindustri och sjukvård där driftstopp i affärskritiska 
system kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. LOAD har 40 medarbetare och huvudkontor i 
Stockholm. 
 

www.load.se   
 

Bilder 

Högupplösta bilder på experttrion finns bifogade med pressmeddelandet.  
 

På bilderna syns från vänster: Seppo Hämäläinen, Fredrik Landström och Fredrik Westberg  
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