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Ipeer tar Apoteksgruppens drift från CGI i storaffär
Den ledande svenska cloudleverantören Ipeer tar över serverdriften för en av Sveriges största
apoteksaktörer, Apoteksgruppen från den globala IT-konsulten CGI. Apoteksgruppens 164 apotek får
härmed mera kundanpassade system, avtal och arbetssätt med snabbare responstider och sänkta
kostnader i en modernare plattform. Affären blir en av de största någonsin för Ipeer och skall
implementeras under första halvåret 2014.
– Våra 164 apotek ägs av lokala företagare som kräver att IT-stödet skall vara minst lika engagerat
och flexibelt som de måste vara. Med Ipeer får vi till sänkta kostnader en mindre leverantör med oss
som prioritet och drift som kärnverksamhet. Ipeer har anpassat sig till våra önskemål om arbetssätt
och deras team har en helhetsbild över lösningen och kan agera snabbare, säger Apoteksgruppens ITchef Ola Ebenhart och fortsätter:
– Vår bransch är hårt reglerad, medicinerna måste fram i tid och Ipeer har visat sig ha god erfarenhet
och bra resultat från just sådan affärskritisk drift. Vi får en toppmodern, driftssäker plattform med
goda möjligheter att stödja vår framtida expansion inom bl.a. e-handel, avslutar Ebenhart.
– På Ipeer är vi mycket glada över att få Apoteksgruppens förtroende. Som nischad, erfaren och
svensk cloudleverantör siktar vi på att erbjuda mer värde per krona med våra sjuttio anställda än en
global aktör med sjuttiotusen gör. Det är mer än en gång vi fått höra att man hellre är en viktig kund
hos oss än ett kundnummer hos någon annan, säger Ipeers VD Johan Hedlund.
Leverantörerna har utvärderats mot varandra i över ett halvår. Ipeer tar över helhetsansvaret för
Apoteksgruppens serverdrift i en privat, dedikerad molnmiljö med hyrda anknytningar. Den nya
plattformen är fullt redundant med replikerad lagring i flera svenska datahallar. VMware används för
virtualisering och IBM för servrar och lagring. Detta innebär att Apoteksgruppen inte låses in utan
själva vid behov kan flytta sina virtuella maskiner till VMware-miljöer hos andra. CGI kvarstår som
leverantör av konsulttjänster kring vissa applikationer.
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Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner. Från Gällivare i norr till Borrby i söder. Apoteken drivs av
lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans
skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och
inspirerande apotek. www.apoteksgruppen.se
Ipeer är en leverantör av kostnadseffektiva serverhostinglösningar 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 Bangalore, Indien. Koncernen har 65 anställda
och omsätter drygt 50 miljoner kronor per år (2012). www.ipeer.se

