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Advisory

Strategisk rådgivning for
sikker og robust virksomhet
Digitalisering utfordrer dagens forretningsmodeller, samtidig som
det gjør ting mulig som vi bare kunne drømme om. Men digitalisering
stiller også helt nye krav til infrastruktur, og tilsynelatende helt basale
elementer som strømtilførsel og datakommunikasjon blir avgjørende for
all drift. Virksomheter må fungere 24/7 og ledergrupper må ha tilgang til
riktig informasjon fra hvor som helst og når som helst.

Komplekse investeringer i
virksomhetskritiske funksjoner
Som en konsekvens av dette blir investeringer i virksomhetskritisk infrastruktur stadig
mer komplekse, og infrastruktur blir i stor
grad et strategisk spørsmål. Når nye hovedkontorer eller fabrikker bygges, eller når
eksisterende anlegg renoveres eller moderniseres, må avbruddsfri drift sikres allerede fra designfasen. Det er her Coromatics
rådgivingstjeneste Advisory kommer inn.
Store verdier står på spill
Vi vet at flere virksomheter har svakheter i
sin administrasjon og kontroll over virksomhetskritiske anlegg. Bare i Norden skjer det
driftsavbrudd i virksomhetskritiske funksjoner hver eneste time. Vår årlige undersøkelse, som gjennomføres blant ledere over hele
Norden, viser at et enkelt driftsavbrudd kan
skade hele virksomheten, og til og med true
eksistensgrunnlaget.
Til tross for dette driftes over 70% av
virksomheter uten en oppdatert konsekvensanalyse (Business Impact Analysis)
eller en SLA (Service Level Agreement).

Ytelsesforbedringer, risikominimering og
kostnadsreduksjon
I Coromatic tar vi dette på alvor og ønsker
derfor å bistå virksomheter med strategisk
rådgivning om håndtering av virksomhetskritiske anlegg. Vi oppnår dette gjennom å utnytte vår lange erfaring, som er
basert på fakta, analyser og beste praksis.
Organisasjoner som vi samarbeider med
oppnår ytelsesforbedringer, kostnadsreduksjoner og redusert risiko.

Grundig prosess – analysere, handle og opprettholde
Vår prosess starter alltid med en gjennomgående analyse
av den kritiske infrastrukturen, inkludert dagens status,
tilknyttet risiko og konsekvenser ved et driftsavbrudd.
Gjennom analysen utvikler vi en strategi og forslag til løsning for å sikre kritisk infrastruktur. Løsningen som velges
bør være i samsvar med de forretningsmessige behovene.
Det siste steget i rådgivningsprosessen er å sikre at de virksomhetskritiske fasilitetene er tilgjengelige og vedlikeholdt
over tid.

Gjennom analysen utvikler vi en strategi og
forslag til løsning for å sikre kritisk infrastruktur.
Løsningen som velges bør være i samsvar med
forretningsmessige behov.

Om Coromatic
Som ledende tilbyder av løsninger for kritisk infrastruktur,
som datasenter, sikrer Coromatic tilgang til strømforsyning
og datakommunikasjon.
For å si det enkelt gjør vi virksomheter i stand til å drifte
uten avbrudd. Coromatic har et unikt og omfattende servicetilbud, og vi tar på oss fullt ansvar fra strategi og design
til integrasjon, vedlikehold og drift.
Vår ekspertise består av energieffektive og omfattende
løsninger for kraft, kjøling, nettverk, datakommunikasjon og
sikkerhet. Vi har levert løsninger og tjenester til over 1000
selskaper og organisasjoner innen ulike bransjer over hele
Norden.

En liste over våre rådgivningstjenester presenteres nedenfor. For mer informasjon om
hvordan Coromatic og vårt rådgivningsteam
kan bistå deg og din virksomhet vennligst
kontakt oss på tlf 22 76 40 00.
Strategi og anleggsutvikling
• Strategier for optimalisering av
   anleggsporteføljen, alternativt en eller
   flere virksomhetskritiske anlegg
• Konsekvensanalyse ved nyetableringer,
   endringer i eierskap, konsolideringer
   eller ombygginger
• Planer og beslutningsunderlag for
   kommende forandringer, avvikling av
   anlegg eller overføring av eierskap
•
  
  
  

Finansielle analyser: Totale
eierskapskostnader (livssyklusanalyse),
scenariobaserte kalkyler, nåtidsverdi av
investeringer

Risikostyring
• Utredninger og analyser over konsekvenser for
   virksomheten ved feil i datasenteret eller øvrig teknis
   infrastruktur

• Energioptimalisering for å oppnå
   miljømessige forbedringer

• Plan for forretningskontinuitet og Plan for
   katastrofegjenoppretting

Ytelsesforbedringer og
kostnadsreduksjoner
• Lede og utvikle prosjekter for
   resultatforbedring gjennom
   endringsarbeid og opplæring av
   personale

• Tekniske revisjoner med anbefalinger for økt robusthet i
   infrastrukturen

•
  
  
  

Etablere og måle relevante nøkkeltall,
KPI (tekniske, finansielle, kvalitet, risiko
etc) for å sikre og måle forbedringer over
tid

•
  
  
  

Sammenligning av ytelse for
effektivitetsutvikling og
resultatforbedringer, basert på
beste praksis

• Prosessrevisjoner med anbefalinger for økt operativ
   robusthet
• Compliance revisjoner for energi med rapportering mot
   regelverk, standarder eller kundespesifikke krav
• Compliance revisjoner for sikkerhet med rapportering
   mot lovverk, standarder eller kundespesifikke krav

Mer informasjon finner du på:
https://coromatic.no/raadgivning/

• Energioptimalisering for å beskytte
   miljøet og oppnå kostnadsreduksjon

Vår ekspertise består av energieffektive og omfattende løsninger
for kraft, kjøling, nettverk, datakommunikasjon og sikkerhet.
Vi har levert løsninger og tjenester til over 1000 selskaper og
organisasjoner innen ulike bransjer over hele Norden.

Mer informasjon finner du på coromatic.no
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Coromatic sørger for at organisasjoner kan opprettholde
virksomheten sin uten avbrudd. Som ledende leverandør
av løsninger for kritisk infrastruktur sikrer vi tilgang til
strømforsyning og datakommunikasjon.
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