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Atea säkrar Skandias mobilitet
De anställda på Skandia kan med en ny lösning för mobila enheter surfa och ringa privat utan att riskera att företagsinformation
hamnar i orätta händer. Samarbetet mellan Atea och Good Technology gör det möjligt för företag att i en allt högre grad anamma
den växande ”fritt val”-trenden.

Atea har sedan januari 2012 ett exklusivt nordiskt leverantörsavtal med Good Technologies. Tillsammans erbjuder de två aktörerna företag ett
komplett erbjudande inom mobilitet och säkerhet.  Skandia, med cirka 2000 användare har, liksom många andra företag bland annat inom
bank och finans, valt den nya säkerhetslösningen. Uppdraget går ut på att förse Skandia med support, installering och säkerhetslösningen för
de mobila plattformarna så att användarna kan kombinera privatliv med jobb utan att säkerheten riskeras.

– Det Atea har gjort för medarbetarna på Skandia är att ge dem ett sätt att våga använda den moderna tekniken utan att behöva oroa sig för
att exponera företaget för känslig information. Om en enhet kommer på villovägar kan de centralt hantera informationen i den, vilket innebär
en trygghet för allas Skandia medarbetare och kunder, säger Christer Eklund, regionchef i Stockholm på Atea Sverige.

Själva tekniken bygger på att enheten utrustas med en så kallad container, där affärsrelaterade applikationer såsom e-mail, kontakter och
kalender ligger krypterat. Användaren loggar enkelt in i containern under arbetstid och kan i övrigt använda mobilen eller surfplattan för
molntjänster, musik eller sociala medier precis som vanligt.  Atea är den som genomför installationerna, utrustar användarna med de faktiska
enheterna och förser Skandia med support.

– Atea har under de senaste åren levererat logistiktjänster på ett bra sätt inom vårt område IT Arbetsplats och att samarbeta med dem
gällande telefoner kändes därför naturligt, säger Patrik Lilja, chef för it-driften på Skandia.

För mer information, kontakta:
Christer Eklund, regionchef Stockholm, Atea Sverige AB, +46 8 633 67 24, christer.eklund@atea.se
Svante Hagblom, nordisk direktör, Good Technologies, +46 703011700, shagblom@good.com
Patrik Lilja, IT-driftchef, Skandia, + 46 8 788 23 59, patrik.lilja@skandia.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I
Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se


