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Nu kan du köpa vin i molnet:

Sveriges största vintjänst väljer Ipeers molntjänst
Sveriges största vinklubbsoperatör Vintjänsten flyttar sin drift från globala moln till den svenska
cloudleverantören Ipeers moln. Kortare svarstider, en prisvärdare lösning, större flexibilitet i
erbjudandet och förmågan till högkvalitativa kringtjänster avgjorde till Ipeers fördel. Flytten omfattar
fem e-butiker med miljöer baserade både på Linux som på Microsoft. Hos Ipeer får Vintjänsten en
anpassad miljö med såväl Hosted VMware som dedikerade servrar.
Vintjänsten bedriver e-handel med vin och är Sveriges ledande vinklubbsoperatör med över 400 000
medlemmar. Företaget erbjuder hemleverans av unika kvalitetsviner. Vintjänsten driver fem ehandelsplatser under olika varumärken.
Tidigare hade Vintjänsten en IT-miljö fördelad hos flera globala molntjänster med varierande
prestanda. Inför arbetet med att modernisera e-handelsplattformarna ville man konsolidera driften
till en driftleverantör, och efter referenstagning föll valet i mars 2015 på Ipeers moln.
– Vi vill radikalt förnya vår tjänst och tillhandahålla en mycket bättre köpupplevelse, ett mycket
bättre sätt att hitta och upptäcka vin, en mycket bättre prenumerationstjänst dessutom. För att göra
det behövde vi hög kompetens och flexibilitet hos vår driftpartner, snarare än standardiserad kraft
på tapp, därför valde vi Ipeer, säger Vintjänstens CTO Gustav Yderland och fortsätter:
– Kortare svarstider och en prisvärdare lösning anpassad till oss hos Ipeer är viktigt, men förmågan
att där också få kringtjänster– specialister för underhåll, uppdateringar, konfigurering och optimering
av systemen är avgörande, avslutar Yderland.
– Vintjänsten är ett fantastiskt, modernt och nätcentriskt bolag som med få anställda levererar en
unik och personlig tjänst till 400 000 kunder över flera plattformar. På Ipeer är vi stolta över att få
bistå dem när de förbättrar kundupplevelsen ytterligare, säger Erik Arnberg, marknadschef på Ipeer.
Hos Ipeer skaffar Vintjänsten en skräddarsydd driftmiljö med skalbara delar i Ipeers Hosted VMwaremoln och andra delar på dedikerad server för optimala prestanda. Offsite-backup och tillgång till
kvalificerade tekniker dygnet runt ingår. Affärssystem, webbar i Magento, produktdatabas,
försäljningssystem läggs hos Ipeer med test- och produktionsmiljöer såväl i Linux- som i Microsoft.
Vintjänstens migrering till Ipeer skall vara avslutad under våren 2015.
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Vintjänsten bedriver e-handel med vin och är Sveriges ledande vinklubbsoperatör med över 400 000
medlemmar. Företaget erbjuder hemleverans av unika kvalitetsviner. Vintjänsten har ett ständigt växande
utbud av utvalda viner som inte finns på Systembolaget. Förutom företagets egna vinklubbar – Vinoteket och
Fine Wine Society – driver Vintjänsten även Allt om mat vinklubb, Privata Affärer vinklubb och Malmö Aviation
Wine Club ihop med andra svenska företag. www.vintjansten.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

