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FRA säkrar sina Big Data hos Ipeer:

”Efter Snowden fick vi en känsla av att någon spionerar på oss”
Försvarets Radioanstalt (FRA) satsar på säkerheten och placerar idag sina data hos den svenska
cloudleverantören Ipeer. FRA uppger att en ökad medvetenhet om spionageriskerna ligger bakom
beslutet, och att bolaget nu får en klimatsäkrare miljö, offsite-backup och även en tredjepart att
överlåta ansvaret till. Ipeers plattform förenklar även lanseringen av FRAs affärsdrivande
verksamheter KnowitAll, FRAs-se, FRAPass och FRAdga som också invigts 1 april.
– Man får ju inte bli paranoid, men efter Snowden fick vi en konstig känsla av att någon kanske
spionerar på oss. Genom att lägga våra data hos Ipeer får vi såväl offsite-backup, en klimatsäkrare
plattform samt en önskvärd överlåtelse av ansvaret på tredje part. Vi gillar skärgården, men enligt
Växthuskommittén kommer era – jag menar våra – data inte att vara säkert torra där i ett millenium
ens, säger Hadoop Hartelius, Generaldirektör på FRA och fortsätter:
– Efter att offentlighetsprincipen ändrats till att FRA skall ta del av samtliga uppgifter hanterar vi
verkligen Big Data och mer kapacitet behövdes. Innovativa nyheter som Skattemyndighetens
epostkonton och Lexbase har inspirerat oss till nya affärsdrivande tjänster, t.ex. lösenordsskaparen
FRAs-se, -skyddaren FRAPass och glömt-lösen-knäckaren FRAdga samt Data miningverktyget
KnowitAll, som också kräver mer resurser.
– Efter kvadruppel virtualisering nådde vi en sådan rent metafysisk nivå på overklighet av data att
kontrollorganet Fiun, Försvarets inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten sade ja, säger
Ipeers marknadschef, Erik Arnberg.
Tillgång till flera skyddsklassade datahallar underlättar även FRAs nya ”jobba nästan hemifrån” dagar
där personalen istället för att behöva ta sig in till jobbet kan jobba från säkra rum i hallarna.
Organisationen väntas också lansera en backuptjänst under parollen ”Era data – lika intressanta för
oss som för er”. FRAs betydelse väntas öka då Kungliga Bibliotekets och andra myndigheters arkiv
väntas rationaliseras bort i och med att FRA redan sparar allt. Alla nyheterna tillkännagavs i en öppen
presskonferens som streamades från hemlig ort via sju proxyservrar under dagen 1 april.
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Ipeer är en ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster. Företaget
har en mycket stor produktbredd för att kunna erbjuda optimala lösningar. Kunderna varierar från
mindre företag till stora e-handelssajter, banker och internationella koncerner. Ipeer har 65 anställda, av
vilka många har 15 års erfarenhet av hostinglösningar för företag. Företaget omsatte 2012 50 MSEK.
Ipeer grundades 2006 och har datacenter i Sverige samt kontor i Karlstad och Stockholm samt i
Bangalore i Indien. www.ipeer.se

