
  

   
 

 
 

Proact levererar lagrings- och backupplattform till SIBA 
  
Proact levererar en ny lagrings- och backupplattform till detaljhandelsföretaget SIBA. 
För att säkerställa att data alltid finns tillgänglig har Proact tagit fram en lösning för 
dels primärlagring men även för backup på en sekundär site. I avtalet med SIBA 
levererar Proact även support 24 timmar om dygnet.   
 
SIBA är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag inom hemelektronik. Företaget säljer 
produkter inom ljud och bild, data och telefoni samt hushåll och personvård. SIBA:s tidigare 
lagringsmiljö var spretig med många olika hårdvaruleverantörer vilket har resulterat i svår 
och resurskrävande hantering. För att möta SIBA:s utmaningar presenterade Proact en ny 
plattform för både lagring och backup. 
 
– Vi är i behov av en smartare lagringsplattform och att samla ”allt i en korg”. Med den nya 
plattformen får vi en enhetlighet i miljön vilket kommer att förenkla det mesta. Vi får även 
dedupliceringsfunktion på plats vilket ger möjligheten att lagra data både säkrare och mer 
effektivt. Med hjälp av så kallad ”snapshot”-teknik kan vi även ta smartare backuper. Vi valde 
Proact då de snabbt visade att de verkligen är experter på datalagring. Proact gjorde en 
kostnadsfri förstudie för att säkerställa att vi fick rätt lösning på plats. Den lokala supporten 
har också varit avgörande, säger Christer Olsson, IT-chef, SIBA 
 
Primärlagringen finns lokalt på SIBA:s huvudkontor, men backuplösningen finns på annan 
geografisk ort. I lösningen finns dedupliceringsfunktion, en teknik som möjliggör optimerad 
användning av diskutrymme. I den nya plattformen kan SIBA även lagra ”ögonblicksbilder” 
av alla kritiska miljöer vilket säkerställer tillgång och drift i verksamheten. Backuplösningen 
på en sekundär site ger utöver säker, effektiv och enkel datahantering en katastrofsäkring 
där SIBA kan starta om hela lagringsmiljön från den sekundära siten.  
 
– I vår förstudie vill vi säkerställa att kunden inte bara får en bra lösning utan den bästa 
lösningen som passar just deras behov. SIBA får nu en väldig effektiv och säker lagrings- 
och backupmiljö. Om något skulle störa primärlagringen kan backup-siten snabbt få 
lagringen i drift igen. Det betyder att den data, de system och databaser som är kritiska för 
SIBA:s dagliga verksamhet alltid finns tillgängliga. Vi levererar även lokal support 24 timmar 
om dygnet vilket ger en extra säkerhet för SIBA, säger Dan Mårtensson, regionchef, Proact.  
 
 

Ytterligare information: 
 
Dan Mårtensson, Regionchef, Proact IT Sweden AB 
tel: +46 (0)733 566 830 e-post: dan.martensson@proact.se    
 

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. 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 datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med 
över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. 

Proactkoncernen har drygt 670 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och 
moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen 
PACT. 

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

http://www.proact.se/

