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Alle prosesser er i dag 
digitaliserte på en eller
annen måte 
Alle prosesser er i dag digitaliserte på en eller annen måte; det gjelder både 
forretningsprosesser og forskjellige overgripende bedriftsfunksjoner. Dette 
gjør at vi kan jobbe fra forskjellige steder og alltid være tilkoblet. Ikke minst på 
kontoret, hvor vi tar det for gitt at vi kan bevege oss fra møterom, fellesarealer og 
kontorplassen  uten å miste kontakten med nettverket og IT – systemene.

Og behovet kommer bare til øke etter hvert som flere og flere flytter systemer 
og tjenester over til skyen. Videre har de mest moderne bygningene i dag 
kaffemaskiner, toaletter og belysning som drives av IP-styrte funksjoner. 
Etter hvert som utviklingen fortsetter blir alt digitalisert, og vi forventer at alle 
funksjoner og systemer alltid er tilgjengelige.



Digitalisering stiller store 
krav til kontorets funksjonalitet
Dette stiller imidlertid svært høye krav til infrastrukturen i kontorbygg, og det har 
konsekvenser langt utover den faktiske IT-infrastrukturen. Å sørge for tilgang til 
alle digitaliserte funksjoner er en kompleks utfordring som innebærer langt flere 
funksjoner enn IT- og nettverksadministrasjon. For å oppfylle disse kravene må 
både eiere og leietakere stille spørsmål som:

• Hvordan kan vi sikre driften i  virksomheten dersom det blir  strømbrudd?
  Hvilke backupsystemer har vi?
• Hvordan kan vi sikre at alle våre ansatte har tilgang til nettverk overalt på
  kontoret? Har vi den rette kapasiteten?
• Hva skjer i en krisesituasjon – trenger vi høyere kapasitet og oppfyller vi da
  de tekniske behovene som oppstår?
• Hvordan kan vi sikre kontinuerlig tilgang til skytjenester og andre tjenester i
  datasenteret?

Samlet sett handler det om at organisasjonen må være i stand til å fortsette 
virksomheten som vanlig uansett hva som skjer, ellers risikerer man store, 
uforutsette kostnader og i ytterste konsekvens, hele virksomheten.



Analysering og strategisk planlegging
Coromatic er eksperter på alt som har med 
kritisk infrastruktur på kontoret å gjøre. 
Enten det er snakk om ombygging eller 
nybygging, må alle deler av prosessen vur-
deres. Utgangspunktet er alltid en analyse 
av hver enkelt kundes særskilte behov, og 
dette danner grunnlag for en strategi for 
infrastrukturen. 

Vi vet av erfaring, etter å ha jobbet med 
noen av Nordens største hovedkontorer 
og deres flytteprosesser, oppnås de beste 
resultatene gjennom et tett samarbeid med 
alle parter. 

Det innebærer leietaker og eiendomseier, og 
ved om- eller nybygging også med arkitekt 
og byggherre. Tidlig planlegging av infra-
struktur som en del av bygningen gir ikke 
bare et bedre sluttresultat, det gjør ofte 
arbeidet mer kostnadseffektivt og raskere. 

Prosjektering og implementering
På bakgrunn av analysen og planen  utfø-
rer vi en prosjektering av hvordan kritisk 
infrastruktur skal se ut og hvordan den 
kan implementeres, med hensyn til strøm, 
reservekraft, kommunikasjon og nettverk, 
kjøling og kabling. 

Det kan også dreie seg om å tilrettelegge 
for  mredundans, og eventuelt løsninger for 

krisestyring. Vi jobber alltid med det som 
mål å skape så energieffektive løsninger 
som mulig. Alt dokumenteres svært nøye for 
å sikre at all kunnskap er tilgjengelig for alle 
relvante parter.

Installasjon
Gjennom vår landsdekkende serviceorgani-
sasjon, rigger vi datasenteret for å oppfylle 
kravene til strømforsyning, kommunikasjon, 
kjøling, ventilasjon, UPS, sikkerhet, brann-
vern og overvåking.

Med helhetstankegang til grunn 
Hos Coromatic har vi alltid en langsiktig 
helhetstankegang for hele den forret-
ningskritiske infrastrukturen. 

Vi jobber alltid leverandørnøytralt og kan gi 
anbefalinger om hvilke enkeltløsninger som 
passer til deres virksomhet og hvordan de 
forskjellige løsningene fungerer sammen. 
På denne måten slipper dere å ha ulike av-
taler med leverandører som alle er ansvarli-
ge for sin del av leveransen.

Vi håndterer alt installasjonsarbeid i hen-
hold til avtalt tidsplan, og er vant til å jobbe 
under både under tidspress og i nært sam-
arbeid med andre leverandører. I tilfeller der 
leietakeren skal flytte inn i et nytt kontor, 
kan vi håndtere hele IT - flyttingen slik at 
det nye kontoret blir operativt fra dag én.

Coromatic kan helheten
For å møte arbeidsplassens digitaliseringsbehov har vi utviklet et 
eget tilbud som vi kaller Connected Workplace. Som navnet antyder, 
handler det om å kunne hjelpe til med hele prosessen, fra design 
og bygging til daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen. Dermed 
sørger vi for at arbeidsplassen og dens funksjoner fungerer 365 
dager i året, 24 timer i døgnet.

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.



Overlevering, drift og vedlikehold
Etter analyse og strategi, prosjektering og 
installasjon overføres all dokumentasjon 
til dere. Vi inngår ofte en serviceavtale på 
bakgrunn av behovene deres. Gjennom 
vår tjeneste Smart Hands får dere tilgang 
til service og kompetanse 24/7 for å sikre 
driften.

En serviceavtale gir dere tilgang til tekni-
kere som er eksperter på løsningen,  slik at 
deres eget IT-personale kan konsentrere 
seg om utviklingen av virksomheten.

Et viktig spørsmål å stille seg er om dere 
vil eie den forretningskritiske infrastruktu-
ren. Mange velger i dag å kjøpe Connected 
Workplace som en tjeneste.

I tillegg til å ta samlet ansvar for analyse og 
strategi, prosjektering, installasjon og drift, 
står Coromatic også for investeringskostna-
den for alle deler av prosjektet.

Å leie eller eie selve infrastrukturen er et 
strategisk spørsmål og et spørsmål om hvor 
store kapitalinvesteringer dere vil utføre, 
i motsetning til å spre kostnaden som en 
del av den løpende driften. Coromatic kan 
hjelpe dere med å regne på de ulike alterna-
tivene.

Hvis du vil vite mer om hvordan virksomhe-
ten din kan sikre at kontoret og dets funk-
sjoner er tilgjengelige 24/7, kan dere gjerne 
ta kontakt med oss for en videre dialog 
rundt dette.

Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.





Coromatic kan helheten
Hvis du vil vite mer om hvordan virksomheten 
din kan sikre at kontoret og dets funksjoner er 
tilgjengelige 24/7, kan dere gjerne ta kontakt med 
oss for en videre dialog rundt dette.



Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 

utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.
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Coromatic sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon 
til virksomhetskritiske funksjoner. Vi sikrer høy tilgjengelighet 
og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og 
optimaliserer energiforbruket.


