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SERVERDRIFT OCH KAPACITETSTJÄNST 

Serverdrifttjänsten omfattar IaaS (Infrastructure as a Service) i leverantörens centrala kapacitetstjänst. 

Tjänsterna syftar till att driftobjekten är tillgängliga för användarna och verksamhetsprocesserna samt 

samverkande system avseende funktionalitet, kapacitet och servicenivåer.  

Serverdrifttjänsten omfattar infrastrukturen avseende serverhårdvara och nätverksanslutning upp till 

operativsystemnivå.  

 SERVERKAPACITET  

Tjänsten består av de komponenter som beskrivs nedan. Inom tjänsten supporteras alla Microsoft och 

Linux operativsystem som har giltigt supportavtal och senaste uppdateringarna från tillverkande 

leverantör. Operativsystem som är för gamla för att kunna anses säkra eller ej längre supporteras av 

tillverkaren kan fortfarande leva kvar isolerade från övrig produktionsmiljö och utan SLA.  

SERVERKAPACITET FYSISK SERVER  

▪ RAM, CPU, Disk 

▪ Elförbrukning 

▪ Rackplats i DataCenter 

▪ OS-licens samt Klientaccesslicens (CAL) 

SERVERKAPACITET VIRTUELL SERVER  

▪ RAM, CPU, Disk 

▪ Datahallar inkl central infrastruktur 

▪ Elförbrukning 

▪ OS-licens samt Klientaccesslicens (CAL) 

SERVERDRIFT  

Serverdrift omfattar övervakning, larmhantering, service, underhåll, säkerhet samt rapportering och 

uppföljning. 

ÖVERVAKNING  

Leverantören övervakar och analyserar status på tjänsten kontinuerligt baserat på avtalade 

servicenivåer (SLA). Övrig tid loggas och registreras alla larm och händelser för rapportering, statistik 

och uppföljning samt åtgärd inom SLA. Som standard ingår följande övervakningsparametrar. 

▪ Övervakning av händelser i hårdvara 

▪ Övervakning av operativsystem, loggar och processer 

▪ Övervakning avseende prestanda och funktion (cpu, minne, disk, nätverk) 

LARMHANTERING AV HÄNDELSER UNDER SERVICETID  

Larm som kommer från övervakningen analyseras och hanteras enligt klassificeringen Event eller 

Incident samt prioriteras efter hur kritiskt larmet är gällande risk för otillgänglighet eller 
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säkerhetsavvikelse. Klassificering och prioritering utförs löpande i driften för alla larm i syfte att 

optimera och automatisera larm och åtgärder. 

SERVICE OCH UNDERHÅLL 

Följande aktiviteter utförs som standard i tjänsten Serverdrift. 

▪ Behörighetsadministration av administratörer till operativsystemet 

▪ Planering av Release- och Servicefönster samt förändringsstopp med 6 månaders intervall. 

▪ Installation av felrättande patchar för operativsystem för att korrigera upptäckta fel 

▪ Installation av patchar och servicepacks för operativsystem och infrastruktur 

▪ Uppdatering av firmware och mjukvaror för hårdvara 

▪ All uppdatering av patchar och servicepacks planeras in efter tillverkande leverantörers 

releasedatum. 

SÄKERHET  

I tjänsten ingår Antivirusprogramvara för alla Windows servrar enligt nedanstående aktiviteter. 

▪ Antivirusprogramvara med skydd mot skadlig kod 

▪ Drift av central antivirustjänst 

▪ Uppdatering av servrar med senaste publicerade definitionsfiler 

▪ Bevakning av kritiska säkerhetspatchar 

▪ Installation av brådskande och oplanerade säkerhetspatchar sker alltid i samråd med kunden 

▪ Analysera och bedöma teknisk och verksamhetsmässig påverkan vid införande av säkerhetspatchar 

alternativt risker vid ej införda säkerhetspatchar 

▪ Installation av säkerhetspatchar för operativsystemet, virtualiseringslager och hårdvara  

DOKUMENTATION  

Leverantören ansvarar för att upprätthålla dokumentation kring server, operativsystem och 

infrastruktur. Detta inkluderar ett uppdaterat inventarieregister (CMDB) inklusive licenser för 

operativsystem  

RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING  

Varje månad levereras en rapport hur tjänsten har presterat i form av tillgänglighet samt om det 

identifierats några problem under perioden. 

LIVSCYKELHANTERING  

Kapacitetsplanering med förslag avseende upp-/nedgraderingar i kapacitetstjänsten 

▪ Livscykelhantering av hårdvara och kringliggande infrastruktur i de centrala kapacitetstjänsterna 

▪ Livscykelhantering av operativsystem i centrala kapacitetstjänsterna 
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All livscykelhantering sker alltid i samråd mellan kund och leverantör för att säkerställa den bästa 

lösningen för alla parter. 

LAGRING 

Lagringstjänster omfattar både central lagring och lagring i publika moln. 

DATALAGRING  

Lagringstjänsten levereras som en deltjänst till fysisk server och virtuell server. Tjänsten bygger på och 

realiseras av vår centrala managerade plattform för lagring. 

Tjänsten erbjuds som en eller flera Volymer som kan levereras i olika storlekar och med olika 

Prestandaklasser där prestandaklass 3 är den vanligast rekommenderade: 

  

Klass Beskrivning av användningsområde 

1 Prestandaklass 1 lämpar sig till användning för applikationer/system/databaser med mycket 

stort behov av läs- och skrivoperationer med mycket låg latens. Exempel kan vara mycket 

transaktionsintensiva databaser och andra applikationer som läser och skriver ett mycket stort 

antal mindre block. 

2 Prestandaklass 2 lämpar sig till användning för applikationer/system/databaser med extra stort 

behov av läs- och skrivoperationer med låg latens. Exempel kan vara transaktionsintensiva 

databaser och andra applikationer som läser och skriver stort antal mindre block. 

3 Prestandaklass 3 lämpar sig till generell användning för servrar, applikationer, system och 

databaser med normalt behov av läs- och skrivoperationer med normal latens. 

4 Prestandaklass 4 lämpar sig till generell användning för servrar, applikationer, system och 

databaser med lägre behov av läs- och skrivoperationer som inte är känsliga för högre 

latenser. Exempel kan vara servrar med lägre behov, stödsystem som inte kräver högre 

prestanda och data som används mer sällan. 

 

DATALAGRING INTEGRERAT MED PUBLIKA MOLN  

Med Proacts Enterprise Cloud Solution kan kunden kombinera lagring av viss data i vårt datacenter 

med lagring i publika moln. Det senare för lämplig data enligt ett fördefinierat regelverk. Proact 

Enterprise Cloud integreras med Microsoft Azure och medger hantering av publika, privata och hybrida 

molntjänster.  
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BACKUP OCH RESTORE 

I tjänsten för backup och restore hanteras lagringen på respektive systemkrav. Data lagras fysiskt avskilt 

från primärlagringen. och vår standardmodell för RPO (Recovery Point Objective) och RTO (Recovery 

Time Objective) innebär att data ligger online i 30 dagar och backuper tas varje natt. 

För varje system som Proact produktionssätter analyseras kundens krav på RPO och RTO och därefter 

placeras funktionen i rätt tjänstenivå. I vissa fall kräver lösningen en spegling av data, kloning av servrar, 

backup av transaktionsloggar med korta intervaller och i andra fall räcker det med 1 backup i månaden. 

För varje system som produktionssätts definieras följande: 

▪ Recovery Point Objective – från vilken tidpunkt data ska kunna återställas 

▪ Recovery Time Objective – hur lång tid får det ta att få tillbaka datat 

Som standard levereras följande: 

▪ Backup på alla filer och databaser i systemet 

▪ Backup sker mellan klockan 20:00-06:00 

▪ Backup av databaser och transaktionsloggar 

▪ Backupdata är geografiskt avskilt från primärlagringen 

▪ Genomsnittlig återställningshastighet ligger på 1,7GB/sekund för backupsystemet och 150Mb/sekund 

per ansluten server 

▪ Återläsning av säkerhetskopia vid händelse av krasch eller annan förlust av data som påverkar 

funktionen 
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TILLÄGGSTJÄNSTER 

SERVERINSTALLATION PRODUKTIONSSYSTEM  

Följande aktiviteter ingår vid installation av en server: 

▪ Installation av virtuell standardserver för produktion 

▪ Skapande av server 

▪ IP-adressering 

▪ Installation av supporterat Operativsystem 

▪ Diskkonfiguration 

▪ Antivirus 

▪ Backupagent 

▪ Övervakningsagent 

▪ Dokumentation 

Tillkommande aktiviteter som åtkomst till servern från extern part, installation av applikation eller 

databas samt andra aktiviteter utöver en standardinstallation ingår inte i fastpriset och debiteras enligt 

överenskommelse. 

INSTALLATION AV STANDARDSERVER FÖR TEST & 

UTVECKLING  

Vid installation av virtuell standardserver ingår följande aktiviteter: 

▪ Skapande av server 

▪ IP-adressering 

▪ Installation av supporterat Operativsystem enligt fördefinierad mall 

▪ Diskkonfiguration 

▪ Antivirus 

INSTALLATION AV FYSISK STANDARDSERVER  

Vid installation av fysisk server så ingår följande aktiviteter som standard: 

▪ Montering av server i datahall 

▪ IP-adressering 

▪ Installation av supporterat Operativsystem 

▪ Diskkonfiguration 

▪ Antivirus 

▪ Backupagent 

▪ Övervakningsagent 

▪ Dokumentation 
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ANPASSNINGAR UTÖVER STANDARDINSTALLATIONER 

▪ Skapande och installation av certifikat  

▪ System- och funktionstester 

▪ Tillhandahålla rackplats i datahall för kundägd utrustning 

 

APPLIKATIONSÖVERVAKNING  

▪ Larmsättning, och övervakning av applikationsspecifika processer och tjänster, enligt 

applikationsförvaltarens instruktioner. 

▪ Prestandamätningar på applikationsnivå 

▪ Applikationsspecifik modulövervakning, tex Sharepoint, Citrix, SAP, Oracle, SQL 

LAGRING  

FÖRSTUDIE  

Förstudie syftar till att studera behoven och de tekniska förutsättningarna i syfte att välja rätt 

prestandaklass för volym(er) i tjänsten. 

DETAL JERAD RAPPORTERING  

En gång per månad skickas en detaljerad rapport om tjänstens användning, nedbrutet till nyttjande per 

volym. 

REPLIKERING  

Med tilläggstjänsten replikering kopieras data som skrivs till en volym över till en ytterligare datalagring 

i en sekundär datahall. Replikering sker alltid inom fem (5) sekunder från det att data skrivits på primär 

lagringsyta. 

SYNKRON REPLIKERING  

Allt data som skrivs till en volym replikeras till Leverantörens sekundära datahall. Med synkron 

replikering garanteras full integritet av replikerat data då lagringssystemen verifierar att data skrivits 

även på sekundär plats innan dess att skrivoperationen anses slutförd. 

KRYPTERING  

Löpande kryptering av data i lagringssystem. 

PROJEKTLEDNING & KOMPETENS  

Leverantören kan tillhandahålla projektledning eller annan specialistkompetens inom IT området. 


