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Bovision väljer Ipeers moln för första sökmotorbaserade bostadssajten
Den svenska cloudleverantören Ipeer inom Cygate får drifta en av Sveriges största bostadssajter,
Bovision i sitt Hosted VMware-moln. Driftbytet görs inför att Bovision under våren skall lansera
Sveriges första sökmotorbaserade bostadssajt. Ipeer Hosted VMware valdes utifrån referenser,
kraftfulla prestanda, pris, flexibilitet samt möjligheterna till kringtjänster och återställning (DRaaS).
Bovision är Sveriges äldsta och tredje största bostadssajt, med en stark ställning utanför
storstäderna. Var månad letar hundratusentals månatliga besökare bland Bovision.se:s tiotusentals
objekt och halv miljon bilder. Nu görs den största tekniksatsningen på tjugo år när man blir först i
branschen med en sökmotordriven sajt som man tar fram i Ipeers Hosted VMware-moln.
På alla befintliga bostadssajter måste användaren göra en mängd val och filtreringar innan man når
sitt urval. Med sökpartnern Findwise tar Bovision nu fram ett enkelt, Google-liknande sök där nästan
allt i objektbeskrivningen blir sökbart på en gång.
– Dagens filtreringsbaserade bostadssajter tar tid och begränsar användaren. Varför skall du inte
kunna söka direkt på vad du vill – renoveringsbehov eller nyrenoverat, klinkergolv, havsutsikt och två
minuter till t-banan - när du gör ditt livs största köp? Vår nya snabba söksajt förbättrar möjligheterna
för köpare, mäklare, säljare och inte minst, för Googles sökspindlar, säger Bovisions VD Peter Rydås.
Ipeer och dess VMware vCloud valdes i februari framför Capitex-miljön för hela Bovisions drift. Valet
gjordes utifrån kundreferenser, flexibilitet, prestanda, pris samt förmågan till snabb återställning
med Disaster Recovery as a Service (DRaaS):
– Nu får vi en svensk molnmiljö som kan leverera den kraft, snabbhet och flexibilitet nya Bovision
behöver, till en betydligt lägre kostnad än vår tidigare drift. Vi gillar enkelheten och självbetjäningen i
lösningen, där vi själva snabbt kan skala upp och ned eller få Ipeers hjälp med det. Vi kan inte lägga
energi på backend, när vi behöver hålla resurserna i frontend, avslutar Rydås.
– Bovision tar ledartröjan i branschen när de nu blixtsnabbt skall ge kunderna relevanta svar på exakt
de frågor som ställs, istället för att med filtreringen ställa kunden inför lager av motfrågor. Vi är stolta
över att få bistå dem med svenska molnprestanda, säger Ipeers marknadsansvarige Erik Arnberg.
Nya Bovision.se lanseras som beta våren 2015, medan det gamla gränssnittet fortsatt kommer att
finnas tillgängligt. Söktekniken har utvecklats av Findwise sedan 2005 och utvecklas kontinuerligt.
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Bovision.se är Sveriges första marknadsplats för bostäder på internet. På bovision.se finns allt från hyres- och
bostadsrätter till villor och utlandsbostäder. Här möts såväl köpare och säljare, nyproducenter och
utlandsförmedlare som hyresgäster och hyresvärdar. Bovision grundades i Kalmar 1994 och bovision.se
lanserades 1996.
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 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

