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APPLIKATION SOM TJÄNST 

ÖVERSIKT 

Proact levererar ett flertal applikationer som en tjänst. Det ger fördelar med att inte binda kapital i 

infrastruktur eller inlåsning i komplexa licensmodeller. Den nyttjade tjänsten har en dynamisk och enkel 

prismodell som debiteras varje månad. 

FUNKTIONER  

Följande funktioner ingår och är gemensam för de applikationer som tjänsten omfattar: 

• Infrastruktur avseende servrar, nätverk och lastbalansering 

• Hyreslicenser som betalas per månad och efter faktiskt utnyttjande 

• Drifttjänst som omfattar processerna incident, problem och change, se avsnitt Drifttjänst  

o Hantering av server och infrastrukturkomponenter 

o Hantering av larm  

• Applikationsdrift 

o Övervakning av applikationskomponenter och loggfiler 

o Klassificering och etablering av tröskelvärden för övervakning 

o Hantering av avvikelser på avtalad tjänst  

o Hantering av processer och tjänster 

o Hantering av applikation inklusive databaser och integrationer 

• Applikationsförvaltning med releasehantering  

• Regelbunden backup av användardata samt återställning vid behov 

• Upprätthålla driftdokumentation och operativa beskrivningar 

• Löpande uppdatera inventarieregister (CMDB) 

• SLA och rapportering 

o Månadsvis rapportering av tillgänglighet för avtalade servicenivåer 

o Månadsvis rapportering av incidenter 
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APPLIKATIONER  

Översikt av applikationer som levereras som tjänst 

 

 Privat molntjänst Publik molntjänst 

Katalogtjänst och behörighetshantering X X 

Databas som tjänst X X 

Officeapplikation X X 

Mailtjänst X X 

Samarbetesverktyg – kommunikation X X 

Samarbetesverktyg – fillagring X X 

Integrationsmotor X  

 

 

 

 

KATALOGTJÄNST OCH BEHÖRIGHETSHANTERING 

I tjänsten katalogtjänst ingår den tekniska plattformen samt licenser som behövs för Active Directory, 

DHCP, WINS samt administration och förvaltning av behörigheter.  

Följande komponenter förvaltas kontinuerligt för att säkerställa avtalade servicenivåer. 

▪ Replikering 

▪ Sites 

▪ Roller 

▪ Objekt (Användare, grupper, group policys) i befintligt Active Directory.  

Ingående tjänsteområden inom Katalogtjänst: 

▪ AD replikering 

▪ Roller i AD och sites 

▪ Förvaltning av Grouppolicys och OU-struktur 

▪ Förvaltning av script 

▪ Förvaltning av användare och grupper 

▪ Tidsynkronisering 
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DATABAS SOM TJÄNST  

I tjänsten Databas som tjänst ingår den tekniska plattformen inklusive infrastruktur och licenser samt 

följande driftaktiviteter. Tjänsten är baserad på MS SQL alternativt PostgreSQL. 

 

▪ Backup av databaser enligt överenskommen SLA 

▪ Basunderhåll av databaser (reindex, reorg, integrity) 

▪ Övervakning av funktion för databaskomponenter 

▪ Återläsning initierad av leverantören enligt överenskommen SLA 

▪ Larmhantering av händelser enligt överenskommen SLA 

▪ Utökning av databasutrymme 

▪ Start och stopp av databasinstanser 

▪ Hantering av rotation i loggfiler 

▪ Installation säkerhetspatchar 

▪ Övervakning av prestanda och kapacitet i databaskomponenter 

▪ Rapportering av prestanda och kapacitet 

▪ Optimeringsförslag för prestanda och kapacitet                             

▪ Regelbunden kontroll av händelseloggar 

▪ Återställning av transaktionsloggar/arkivloggar enligt överenskommen SLA efter en återläsning 

▪ Installation av felrättande patchar 

▪ Hantering för rotation av arkivloggar 

 

OFFICE APPLIKATION  

Omfattar applikationer för ordbehandling, kalkyl, presentation, noteringar och publicering. 

OFFICE I  PRIVAT MOLN  

Tjänsten levereras med Microsoft Office2016 som driftas i Proact datacenter i Sverige. 

OFFICE I  PUBLIKT MOLN  

Tjänsten levereras med Microsofts Office365. 

MAILTJÄNST  

MAIL I  PRIVAT MOLN  

Tjänsten levereras med Microsoft Exchange som driftas i Proact datacenter i Sverige 

MAIL I  PUBLIKT MOLN  

Tjänsten levereras med Microsoft Office365 mail. 
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SAMARBETSVERKTYG - KOMMUNIKATION  

PRIVAT MOLN  

Tjänsten levereras med Microsoft Skype for Business 2016 som driftas i Proact datacenter i Sverige 

PUBLIKT MOLN  

Tjänsten levereras med Microsoft Office365 Skype for Business 2016. 

SAMARBETSVERKTYG – FILLAGRING  

PRIVAT MOLN  

Tjänsten baseras på Microsoft Sharepoint 2016 som driftas i Proact datacenter i Sverige 

PUBLIKT MOLN  

Tjänsten baseras på Microsoft Sharepoint Online 

INTEGRATIONSMOTOR  

Proact levererar applikationen Microsoft BizTalk som tjänst i privat moln. 
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TILLÄGGSTJÄNSTER 

INFÖRANDE  

Införande av applikation som tjänst utföres som en tilläggstjänst. 

INFÖRANDE AV EXCHANGE2016  

Införande av Exchande 2016 on-prem finns förpackad i två versioner: 

Migrering från tidigare versioner av Exchange till Exchange2016 

Migreing från LotusNotes till Exchange2016 

INFÖRANDE AV OFFICE365  

För införande av Office365 finns en paketerad tjänst som bygger på flera års erfarenhet att införa 

Office365 där användare och data migreras från ett befintligt system till Office365. 

Följande aktiviteter ingår i tjänsten:  

▪ Analys av nuläge och behov 

▪ Genomgång av befintligt licensavtal 

▪ Migreringsmetod 

▪ Säkerhet 

▪ Identitetshantering 

▪ Presentation av rapport 

▪ Beslut om tidplan och föreslagen migreringsmetod 

▪ Genomförande av förberedande aktiviteter 

▪ Information till användare 

MIGRERING  

▪ Avveckling av gammal miljö 

▪ Införande av samarbetsverktyg – kommunikation 

▪ Införande av Skype for Business finns i tre versioner och omfattar en komplett etablering av 

tjänsten. 

▪ Migrering från annan kommunikationstjänst 

▪ Migrering från tidigare version av Lync/Skype 

▪ Nyetablering av Skype 

 

INFÖRANDE AV SAMARBETSVERKTYG – FILLAGRING  

Införande av Sharepoint finns i tre versioner och omfattar en komplett etablering av tjänsten. 

▪ Migrering från annan fillagringstjänst 

▪ Migrering från tidigare version av Sharepoint 

▪ Nyetablering av Sharepoint 

INFÖRANDE AV INTEGRATIONSMOTOR  
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Tjänsten finns i tre versioner som omfattar en komplett etablering av tjänsten. 

▪ Migrering från annan integrationsmotor 

▪ Migrering från tidigare version av BizTalk 

▪ Nyetablering av en integrationsmotor 

FÖRÄNDRINGSHANTERING  

Förändringshantering av applikation är en tilläggstjänst. 

PROAKTIV PLANERING 365  

Rådgivning – Proact bevakar kommande förändringar i tjänsteutbudet för Office 365. Vi analyserar 

informationen, sammanställer samt redovisar hur förändringarna påverkar dig som slutkund. Detta avser 

nya samt befintliga funktioner och produkter i Office 365. Denna tjänst genomförs schemalagt löpande. 

HÄLSOKONTROLL 365  

Hälsokontroll - Hälsokontroll genomförs på den lokala infrastrukturen för Office 365. Exempel på lokal 

infrastruktur är ADSync/DirSync, Azure AD, ADFS. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för en 

driftsäker och uppdaterad miljö. 

BACKUP 365  

▪ Automatiserad backup och återläsning för mail och kalender 

▪ Automatiserad och on-demand backup 

▪ Komplett backup status övervakning 

▪ Fullt responsiv design 

▪ Applikationsprestanda 

Proact kan som tilläggstjänst tillhandahålla mätning av applikationsprestanda med vårt APM-verktyg 

(Application Performance Monitoring). Följande funktioner ingår i tjänsten. 

▪ Utförade av trendanalys 

▪ Månadsvis rapportering av prestanda. 

 

 


