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Kundanpassning vinnande recept:

Ipeer får drifta Apoteksgruppens mobila ehandelssatsning
Den svenska cloudleverantören Ipeer får sköta driften när en av de större apoteksaktörerna,
Apoteksgruppen satsar på e-handel. Apoteksgruppen avser att i vår lansera en mobilanpassad ehandel som är nära integrerad med deras 168 lokala apotek. Efter utvärdering av flera leverantörer
valdes Ipeer utifrån sin kundanpassning i lösning och leverans. E-handeln driftas såväl på dedikerade
servrar som i molntjänsten Hosted VMware. Ordervärdet uppgår till strax under tre miljoner kronor
över tre år.
– Kundbeteenden ändras snabbt och Apoteksgruppen ska vara bäst på att hjälpa kunderna i den
kanal de vill, digital eller fysisk, eller båda med stöd av våra lokala apotek och andra partners. Ehandelsordrar skall kunna hämtas i apoteken och apoteksköp skall kunna upprepas på webben, säger
Apoteksgruppens CIO Ola Ebenhart.
Apoteksgruppen kommer att med Creunas hjälp ta fram den mest användarvänliga e-handelssajten
för läkemedel. Här ska initialt receptbelagda produkter erbjudas med stöd av Vismas lösning
PharmaSuite Online för recepthantering tillsammans med deras tjänst för bankid och mobilt bankid.
Senare tillkommer försäljning av det som inte är receptbelagt.
– Efter en utvärdering av flera leverantörer fann vi Ipeer vara mest lyhörd för våra önskemål. De
frågar efter våra behov, snarare än att ge oss en lista över möjliga val. Detta i kombination med
Ipeers bevisade förmåga till en god, personlig och ansvarstagande leverans avgjorde till deras fördel,
säger Ola Ebenhart.
– Vi är mycket glada över att få Apoteksgruppens förtroende inför denna spännande nya satsning.
Det är avgörande för Ipeer att med den senaste tekniken kunna ge varje kund den bästa lösningen
för deras krav, något vi har god erfarenhet av inom ehandel, säger Ipeers VD Johan Hedlund.
Apoteksgruppen utnyttjar Hosted VMware-molnets flexibilitet för en testmiljö medan staging- och
produktionsmiljöerna ligger på dedikerade och lastbalanserade servrar för maximal prestanda. Hela
e-handelsmiljön är genomgående redundant och avskild från Apoteksgruppens övriga drift med
lagring i flera svenska datahallar. Till hårdvara används IBM:s Pureflex och Storwize med
Fibrechannel och förmåga att växla mellan lagringsmedier efter behov.
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Apoteksgruppen är din lokala hälsopartner från Gällivare i norr till Borrby i söder. De 168 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 ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster och en del av
systemintegratören Cygate. Ipeer erbjuder med stor produktbredd och stöd av Cygates unika nät- och
säkerhetskompetens optimala driftlösningar. Kunderna varierar från mindre företag till stora e-handelssajter,
banker och internationella koncerner. Ipeer har 65 anställda med lång erfarenhet av företagshosting. Ipeer
grundades 2006 och har datacenter i Sverige samt kontor i Karlstad och Stockholm samt i Bangalore i Indien.
www.ipeer.se

