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Proact levererar framtidssäker IT-infrastruktur till AFA 
Försäkring 
 

AFA Försäkring har anlitat Proact för att utforma och installera en ny IT-
infrastrukturlösning som hanterar primär datalagring och backup. Lösningen erbjuder 
högre kapacitet och bättre prestanda, samtidigt som anpassningen till EU:s kommande 
dataskyddsförordning GDPR underlättas. 
 
Proact har levererat en IT-infrastrukturlösning till AFA Försäkring, ett bolag som ägs av parterna på den 
svenska arbetsmarknaden. Lösningen är ett led i en omfattande modernisering av AFA Försäkrings 
datacenter-miljö som hanterar ett stort antal applikationer och databaser.  
 
Vid sidan av de tekniska kraven på den nya lagringslösningen är installationen också ett led i 
förberedelserna som AFA Försäkring behöver göra inför EU:s kommande dataskyddsförordning GDPR, 
Dataskyddsförordningen, som blir svensk lag i maj 2018, medför bland annat nya krav på lagring och 
hantering av personuppgifter.  
 
Proacts lösning erbjuder flera funktioner som underlättar GDPR-anpassningen för AFA Försäkring. 
Bland annat genom möjlighet till kryptering av data samt att loggning och olika behörighetsprofiler kan 
kopplas till administrationsverktygen. 
 
– AFA Försäkring ger ett gott exempel på hur våra kunder ställer nya krav på sin IT-infrastruktur och att 
det inte räcker att vi erbjuder den senaste tekniken. Vi måste också kunna bygga lösningar där olika 
slags molntjänster ingår och möta nya formella krav inom säkerhet och dataskydd, säger Lena Eskilsson, 
VD på Proact i Sverige 
 
I leveransen ingår bland annat ett lagringssystem där data kan replikeras mellan två fysiskt åtskilda 
datacenter för att garantera säkerhet och högsta tillgänglighet. Systemet arbetar utan konventionella 
hårddiskar och utnyttjar istället snabbt flashminne på alla nivåer, vilket ger väsentligt bättre prestanda. 
Lagringskapaciteten är minst 200 Terabyte. 
 
Lösningen omfattar även två separata system för backup, tillsammans med mjukvara för datahantering. 
Med denna plattform blir det okomplicerat för AFA Försäkring att i framtiden flytta sin backup till olika 
typer av molntjänster, med bibehållen säkerhet och funktionalitet.  
 
– Proact gav oss ett genomarbetat förslag för hur vår datalagring kan förnyas och framtidssäkras. De 
har visat mycket god förståelse för våra behov, tillsammans med en dokumenterat hög kompetens inom 
IT-arkitektur, säger Anders Håkansson, IT-driftchef på AFA Försäkring. 
 
För frågor och mer information:  
Jason Clark, CEO and President, Proact, tel. +44 1246 266300, jason.clark@proact.eu 
Peter Javestad, VP/IR, Proact, tel. +46 733 56 67 22, peter.javestad@proact.eu 
 
Om Proact  
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. 
Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper vi företag och myndigheter att minska risker 
och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört över 5000 framgångsrika projekt 
runt om i världen, har mer än 3500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet. 
Vi sysselsätter över 800 personer i 15 länder i Europa och Nordamerika. Proact grundades 1994 och vårt moderbolag Proact IT 
Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 1999 (under symbolen PACT). 
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se 
 
Om AFA Försäkring 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet genom 
försäkringar som är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och omfattar drygt fyra miljoner människor i privat 
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En 
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viktig del av verksamheten är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har 
cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se. 
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