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Proact vinner upphandling för MTM 
  

Proact har tecknat avtal om hantering av IT-infrastrukturen åt Myndigheten för 
tillgängliga medier (MTM). Detta efter en upphandling där MTM vänt sig till en extern 
leverantör inom IT-drift.  
 
 
Den upphandling som nu vunnits av Proact är en följd av MTM:s beslut att anlita en extern 
leverantör för sin IT-drift. Uppdraget för MTM initierades av Compose IT System, ett företag 
som förvärvades av Proact i december 2015, som ett led i strategin att växa inom datacenter 
samt drift- och molntjänster, och som nu är en integrerad del av Proacts nordiska 
organisation.  
 
– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Proact där vi kan försäkra oss om ett modernt, 
pålitligt IT-stöd som höjer kvaliteten på våra digitala tjänster och ger våra användare en 
snabbare och säkrare tillgång till tillgängliga medier. Proact har gjort ett gediget arbete med 
att sätta sig in i vårt upphandlingsunderlag och lämnade ett anbud som tydligt utgår från våra 
krav och behov, säger Nader Svärd, IT-chef på MTM.  
 
Myndigheten för tillgängliga medier arbetar på uppdrag av Kulturdepartementet för att alla 
ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, 
oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM erbjuder bland annat en rad olika 
tjänster för personer med läsnedsättning, bland annat genom taltidningar, talböcker och 
punktskrift. 
 
– Det är särskilt glädjande att vi fått MTM som ny kund. Det är ett uppdrag åt en intressant 
och samhällsnyttig verksamhet där tekniken skapar fantastiska utvecklingsmöjligheter, säger 
Anders Lerjestam, som ansvarar för Proacts drift och molnlösningar i Norden. 
 
Uppdraget omfattar driftansvar för alla MTM:s servrar och databaser, med övervakning 
dygnet runt för de mest verksamhetskritiska systemen som det digitala biblioteket Legimus. 
Dessutom ingår nätverk och kommunikationsfunktioner, med internet-förbindelser, 
brandväggsskydd och trådlösa lokala nätverk. 
 
Arbetet med att växla över MTM:s IT-funktioner till Proact slutförs under juni 2016. 
 
För frågor och mer information: 
 
Anders Lerjestam, VD, Proact Compose IT 
Tel: 070-621 44 33, e-post: anders.lerjestam@proact.se 
 
Danny Duggal, Director of Marketing, Business Unit Nordics, Proact IT Group AB 
tel: 0733-566 843, e-post: danny.duggal@proact.eu 
 
Nader Svärd, IT-chef, Myndigheten för tillgängliga medier 
Tel: 08-580 027 75, e-post: nader.svard@mtm.se 
 

 



   
 

Om Proact 

Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och 
privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela 
världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. 

Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. 
Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än 
3 500 framgångsrika projekt över hela världen. 

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact 
grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under 
symbolen PACT. 

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se 

 
Om MTM 
Myndigheten för tillgängliga medier ger personer tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem 
oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Läs 
mer på www.mtm.se. 


