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Borås stad väljer hyperkonvergerad datacenter-lösning från Proact 
 
Borås stad har valt Proact som ny leverantör av IT-infrastruktur. Stadens datacenter byts nu ut 
mot en ny generation lösning som inte bara tar ytterst liten plats, utan även spar energi och 
förenklar hanteringen av den dagliga driften. 
 
Som en del i Borås strategiska arbete för utveckling investerar man i att höja kapaciteten för en rad 
verksamhetssystem. Denna kapacitetshöjning ger bland annat större möjligheter att implementera 
nya e-tjänster till nytta både för allmänheten och stadens mer än 10 000 anställda. 
 
Med den nya datacenter-lösningen kan ett flertal befintliga servrar och annan utrustning ersättas med 
ett integrerat system där alla delar är optimerade för att fungera tillsammans.  
 
Konceptet bakom denna typ av mycket kompakta system kallas hyperkonvergens. Det kan liknas vid 
en ”allt-i-ett”-lösning där flera centrala funktioner i datacentret som tidigare krävt separat hårdvara 
samlas i en enhet, vilken kombinerar serverns funktioner med lagring, backup och nätverk. Detta 
förenklar hanteringen av driften samtidigt som kraven på utrymme och energi minskar.  
 
– Det är otroligt kul att Borås stad har valt att bli kund till Proact. Vi har byggt upp specialistkompetens 
för offentliga verksamheter som givit Proact ett gott rykte, med ett stort antal referenskunder. Extra 
glädjande är att vi får bidra med kompetens inom rådgivning, implementation och konfiguration 
tillsammans med IT-avdelningen på Borås stad, säger Lena Eskilsson, Managing Director för Proact i 
Sverige. 
 
Upphandlingen har drivits genom Kammarkollegiets ramavtal för datacenter, där Proact är med som 
leverantör sedan 2010.  
 
För frågor och mer information: 
Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, jonas.hasselberg@proact.eu 
Lena Eskilsson, Managing Director, Proact IT Sweden AB, 
tel: +468 410 667 01, lena.eskilsson@proact.se 
Danny Duggal, Head of Strategic Marketing Communications, Proact IT Group AB, 
tel: +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu 
  
 
Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera 
flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och 
myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, 
produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har 
mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet. 

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i 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 
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