
Borås Stad anlitar Atea för plattformsbyte
Borås Stad har genom offentlig upphandling tecknat ett avtal med Atea Sverige om installation av en totallösning från Microsoft
för en framtida klientplattform. Avtalet sträcker sig över 3 år, införandeprojektet förväntas ta 18 månader och omfattar förutom
klientplattformen även installation av ett nytt självbetjäningssystem och identitetshantering. Investeringen ska effektivisera
verksamheten och samtidigt höja både användarupplevelsen och säkerheten.

I och med affären lämnar Borås Stad sin tidigare miljö och genomför ett komplett plattformsbyte. Användarna lämnar ett föråldrat system och
går över till en modern it-arbetsplats som stödjs av Microsofts lösningar. I och med detta kan Borås Stad dra nytta av en mer uppdaterad
teknik, som bland annat erbjuder självbetjäning för beställning av behörigheter, hårdvara och it-tjänster. Det kommer bl.a. att underlätta
identitets- och rättighetshantering.

– Kommunstyrelsen har tagit ett strategiskt beslut att byta ut vår befintliga miljö mot en Microsoft-baserad lösning. Den lösning Atea offererat
lever upp till våra ställda krav och var den mest kostnadseffektiva. Målet är att kommunen nu skall få en modern och stabil miljö som ger en
förbättrad användarupplevelse, samt ger oss en plattform att bygga vidare på under många år säger Jan Nilsson, it-strateg på Borås Stad.

Borås Stad har valt en tydlig Microsoft-strategi och kommer under de närmaste åren att gå mer och mer mot en enad miljö.

– Vi är mycket stolta över förtroendet från Borås Stad. Avtalet om en totallösning gör dem till en mycket viktig kund i regionen och det känns
inspirerande att få leverera en lösning som kommer att ge kommunen en mer effektiv it-miljö, säger Peter Falk, Regionchef, Atea.

Avtalet gäller från och med den 15 november 2013 och det estimerade värdet på affären uppgår till 15 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:
Peter Falk, Regionchef Atea Sverige, +46 31 744 51 80, peter.falk@atea.se

Jonny Ekström, IT-arkitekt på Borås stad, +46 33 35 87 20, jonny.ekstrom@boras.se

Jan Nilsson, IT-strateg på Borås Stad, +46 33 35 30 98, jan.nilsson@boras.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 med ca 1 800 medarbetare. www.atea.se


