
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 9 januari 2018 

 

EVRY lanserar Microsoft Azure Stack för  

molntjänster med lokal datalagring i Sverige  

 
EVRY, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag, lanserar hybridmolnlösningen Azure Stack 

med lokal datalagring i Sverige. Lösningen ger myndigheter och andra branscher som vill 

undvika att ha data lagrat utomlands tillgång till fördelarna med molntjänster. Datorkraft 

och data lagras lokalt i EVRYs datahallar i Akalla utanför Stockholm. 

 

Fördelarna med molntjänster har länge varit utom räckhåll för organisationer och företag 

som har krav på sig att spara data och applikationer lokalt i det egna landet. För att 

adressera detta problem lanserade Microsoft i somras hybridmolnlösningen Azure Stack, 

som gör det möjligt att tillhandahålla molntjänster från ett lokalt datacenter.  

 

EVRY är en av få i världen att erbjuda Azure Stack. I november lanserades tjänsten i Norge 

och nu finns den tillgänglig även i Sverige. 

 

– Den nya generationen molntjänster kommer att förbättra kundernas konkurrenskraft och 

innovationsförmåga samt underlätta för global tillväxt och förkorta time-to-market för nya 

tjänster. Myndigheter och andra företag kan garanteras att data lagras på svensk mark med 

Azure Stack. På så vis erbjuds funktioner till dem som tidigare inte haft möjlighet på grund av 

legala krav och regler. Azure Stack ger dessutom förutsättningar för att lättare uppfylla de 

nya GDPR-kraven som träder i kraft i maj, säger Bengt-Göran Kangas, som är  

SVP Public Sector & Healthcare på EVRY. 

 

Microsoft har under många år varit en av EVRYs viktigaste strategiska partners. Tillsammans 

med tio andra företag i världen har EVRY de senaste två åren varit tongivande inom 

utvecklingen av Azure Stack. Under arbetets gång har EVRY byggt upp en unik kompetens 

som kunder på den nordiska marknaden nu får tillgång till. Som central deltagare i 

Microsofts Early Adopter-program har EVRY dessutom fått möjlighet att testa och ge viktiga 

råd, bland annat för att säkerställa att plattformen är väl anpassad för nordiska förhållanden 

samt för EVRYs driftmiljö. 



 

 

 

 

 

 

Microsoft Azure Stack bygger på samma teknik som det publika Azure. Eftersom gränssnitten 

är desamma kan applikationer och tjänster lätt flyttas mellan bägge lösningarna. Detta gör 

att EVRY kan leverera välbekanta funktioner kombinerat med kundservice samt driftstjänster 

som applikationsförvaltning, övervakningstjänster, backup, återhämtningstjänster och 

säkerhet med sömlös integration mellan Azure och Azure Stack.  Servrarna är installerade i 

EVRYs datacenter i Norge respektive Sverige och även drift och underhåll sköts av personal 

inom landets gränser.  

 

 

För mer information, kontakta: 

 

Bengt-Göran Kangas, SVP Public Sector & Healthcare, EVRY 

Tel: 070 851 77 32 

E-post: bengt-goran.kangas@evry.com 

 

Om EVRY 

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både 

privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen 

lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig 

insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en 

omsättning på SEK 12,4 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i 

Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista. www.evry.com  
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