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PRESSINFORMATION 
 

Stockholm, 11 juni 2013 

 

KONE Corporation flyttar till molnet med T-Systems 
 
 KONE kommer att ha alla sina IT-tjänster från molnet i framtiden. 

 Flera internationella framgångar för T-Systems inom EMEA-regionen.  

 En av de största outsourcingaffärerna i Skandinavien.  

_______________________________________________________________ 

 

KONE Corporation, noterat på Helsingforsbörsen, och T-Systems, IT-delen av 
Deutsche Telecom, tillkännagav idag ett samarbete där KONE kommer att 
lägga ut all sin verksamhet inom Data Center, SAP och sin globala service för 
sina arbetsstationssystem till T-Systems. 

KONE är ett av världens största företag inom hissar och rulltrappor, de bedriver 
verksamhet i mer än 50 länder med 40 000 anställda och 1 000 lokala kontor 
runtom  i världen. KONE hanterar all sin globala affärsverksamhet genom ett 
centralt SAP-system. I framtiden kommer KONE att hämta den här 
programvaran som en molnapplikation från T-Systems datorhall i München, 
Tyskland. Dessutom kommer Telekoms dotterbolag att ansvara för att köra 
andra företagsapplikationer och databaser. 

Eftersom de anställda hos hiss- och rulltrappsspecialisten levererar tjänster till 
kunder på en mängd olika platser i världen kommer KONE även att hämta sina 
kommunikations- och samarbetsprogram – Exchange, Lync och SharePoint – 
som molntjänster från T-Systems.  Med hjälp av den centrala plattformen, som 
finns på T-Systems datorhall i München, kan KONEs anställda alltid samarbeta 
med sina kollegor runtom i världen från vilken som helst av företagets 
webbplatser. Dessutom tillhandahåller T-Systems servicesupport för alla 
arbetsstationssystem på kundens internationella kontor. T-Systems kommer att 
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förlita sig på sina tekniska stödtjänster i Kina och Spanien för att leverera dessa 
tjänster, vilket ger KONEs anställda tillgång till datorexperter dygnet runt. 

”Eftersom vi har personal över hela världen och vill ge våra kunder och 
anställda de bästa möjliga högkvalitativa tjänsterna behöver vi en IT-partner 
som finns vid vår sida världen runt och som stödjer oss när och där vi behöver 
det”, säger Kati Hagros, CIO på KONE Corporation. ”Vi valde T-Systems 
efter en noggrann utvärderingsprocess. T-Systems är en pionjär inom 
molnbaserade datortjänster som kan erbjuda KONE en skalbar plattform och 
kan leverera globalt vilket vi behöver. Vi blev även övertygade av T-Systems 
högkvalitativa portfölj av standardiserad komponentservice och vi förväntar oss 
en signifikant mognad gällande hanteringen av våra serviceprocesser.” 

”Kontraktsöverenskommelsen med KONE är ytterligare ett exempel på vår 
expertis och framgång inom molnbaserade datortjänster på internationell nivå. 
Den belyser även hur attraktiv vår omfattande molntjänstportfölj är”, säger 
Reinhard Clemens, ledamot i styrelsen på Deutsche Telekom och CEO på 
T-Systems. ”Våra företagskunder uppskattar våra globala, säkra och 
högtillgängliga molntjänster, samt vårt bevisade ansvar när det kommer till att 
leverera lösningar och hantera ICT-processer.” 

I ytterligare kommentar till överenskommelsen, sade Cathrine Tigerman, T-
Systems sverigechef: "Avtalet med KONE bekräftar den strategi vi införde för 
ett år sedan, att inte bygga ett separat T-Systems Norden. Det har prövats med 
varierande framgång under de senaste tolv åren. Istället "tar vi T-Systems till 
Norden” Med nittio datacenter runtom i världen, och vårt eget globala 
kommunikationsnät, har T-Systems en sann global modell för leverans av 
tjänster. Och det är vad vi erbjuder KONE – och även vad vi kommer att 
erbjuda andra skandinaviska bolag med internationell närvaro.” 

Gartner anser att överenskommelsen mellan KONE och T-Systems är en av de 
största outsourcingaffärerna  i Skandinavien i år. Och för T-Systems att vinna 
detta kontrakt visar att det nu finns ett tredje alternativ till de traditionella IT-
leverantörer och de nya offshore utmanarna på den skandinaviska marknaden 
för strategisk outsourcing. 
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För mer information kontakta: 
Caroline Malm 
Presskontakt 
Tel: 076-10 10 414 
E-mail: caroline.malm@mccann.se 
 
 
Om T-Systems    
T-Systems är ett globalt företag som levererar IT-infrastruktur av datacenter och ICT-lösningar 
till multinationella företag och offentlig sektor världen över. T-Systems är ett dotterbolag till 
Deutsche Telekom. De har ca 53 000 anställda runt om i världen och en omsättning på ca 10 
miljarder euro.  
T-Systems har kontor i mer än 20 länder och levererar lösningar för alla branscher, inklusive 
bilindustrin, telekom, finans och detaljhandeln. T-Systems kunder är bla Siemens, E.ON, Shell, 
BMW och Stora Enso. www.t-systems.se  
 
Om KONE  
KONE är en av de globala ledarna inom hiss- och rulltrappsbranschen. Företaget har under det 
senaste århundradet arbetat för att förstå sina kunders behov och levererat branschledande 
hissar, rulltrappor och automatiska byggdörrar samt innovativa lösningar för modernisering och 
underhåll. Företagets mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att 
utveckla och leverera lösningar som gör det möjligt för människor att förlytta sig smidigt, säkert, 
bekvämt och utan att väntetid i byggnader i en allt mer urban miljö. 2012 hade KONE en årlig 
nettoförsäljning på 6,3 miljarder euro och ca 40 000 anställda. KONEs klass B-aktier är 
noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. 
 

 


