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Ipeers moln ger kunden ökad kontroll
Cloudleverantören Ipeers nya molntjänst Hosted VMware ger nu kunden möjlighet att själv i sin
kontrollpanel flytta innehåll och datakraft mellan många leverantörer med VMware och även att
själv hantera failover till och failback från ett publikt moln (Disaster Recovery). Att ge kunden själv
ökad makt förväntas öka konkurrensen och effektiviteten i kunders IT-miljöer. Molntjänsten är
utvecklad från VMwares nya Hybrid Cloud-tjänster med bidrag från Tillväxtverket. Med Hosted
VMware kan kunder förlänga sina privata moln till publika externa moln, och replikera dem externt
med failover. Ipeers nya tjänster Hosted VMware och Hosted VMware Hybrid är nu tillgängliga.
– Då Hosted VMware stöder Reliable DR så kan företag nu själva vid behov hantera failover till och
failback från en publik molnmiljö i en extern datahall, de kan även flytta sin molnmiljö i princip utan
nedtid. Detta är nytt på marknaden, säger Arne Olsson, försäljningschef på VMware-specialisterna
Real Time Services AB som hjälpt till att utveckla den nya tjänsten.
– Med Hosted VMware, baserade på VMwares Hybrid Cloud-tjänster så kan vi låta den dominerande
delen mellan- och stora företag få ta del av ”Hybrid Cloud Nirvana” – full integration mellan privat,
alltså dedikerad, och publik, alltså delad och ofta mycket skalbar och flexibel, infrastruktur, säger
Johan Hedlund, VD för Ipeer.
Ipeer har av Tillväxtverket i samarbete med Almi Företagspartner fått en halv miljon kr för att ta fram
en Hosted VMware molntjänst. Till skillnad från de flesta molntjänster kan företag på Ipeers hosted
VMware lätt skapa omfattande egna interna miljöer med interna IP:n, stor säkerhet och kontroll.
Molnflexibiliteten att snabbt kunna ändra resurserna efter behov, och betala efter förbrukning
bibehålls. Full automatisering eftersträvas och lösningen ska kunna administreras som ett virtuellt
datacenter. Tjänsten kommer att ligga på högkvalitativa IBM Pureflex-servrar och IBM Storewiselagring. Ipeers Hosted VMware innebär att Enterprise molntjänster blir tillgängliga till helt andra
priser än tidigare.
– Ipeer befäster sin ställning som ledande molnleverantör genom att som första vCloud Provider föra
ut VMware Hybrid Cloud-tjänster till Sveriges små- och medelstora företag, säger VMwares
Sverigechef Per Gustafsson.
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Om Ipeer
Ipeer är en leverantör av kostnadseffektiva serverhosting-lösningar och molntjänster med hög kvalitet.
Bland företagets kunder finns allt från små företag till stora internationella koncerner, bland annat
Porsche, Vårdapoteket och Svenska Rallyt. Hösten 2006 etablerades Ipeer och har allt sedan dess varit
baserat i Karlstad, idag finns även kontor i Stockholm och i Bangalore, Indien. Koncernen har 60
anställda och omsätter drygt 50 miljoner kronor per år (2012).

