Så kan en modern
IT-infrastruktur stötta
din verksamhet
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Den här guiden ger dig 5 goda råd för en
modernisering av er IT-infrastruktur, så den
passar ert företag och hjälper till att säkra
samstämmigheten med er verksamhet.
Fem steg mot en modernare
IT-infrastruktur

När du ska skapa en modern IT-

Framtiden är nu, och den kräver en

kan insatsen delas in i fem primära

säker IT-infrastruktur som möjliggör
snabbare förändringar och tillåter
integration av både nya och gamla
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infrastruktur för din organisation
processer – ordningen kommer dock
att variera i förhållande till typ av
företag och affärsprioriteringar.

teknikplattformar. Samtidigt är
det viktigt att förändringar och

Transformera med
snabbhet som mål

5

Sett sammen en
business case

6

uppdateringar i infrastrukturen
binds samman till ett genomarbetat
business case, så det tydliggörs hur
de stöder kärnverksamheten.
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Förenkla och optimera din IT

#1

Komplexa system kan hindra

insåg de nödvändigheten av att

organisationers fokus på strategiska

konsolidera 150 befintliga system

mål. Åldrande IT-infrastrukturer

och program i en analysplattform.

kan vara orsaken till att stora

Detta gjorde det möjligt för banken

utgifter står i vägen för kvalitet

att integrera nya system i kundtjänst

och tempo i förändringstakten.

med back-end-data från befintliga

Företag och organisationer kan

system och att standardisera

optimera och minska kostnaderna

bankens data.

genom att implementera leanprocesser och automatisering. Det
kan till exempel vara att optimera
arbetsuppgifter och cloudmiljön med
automatiserade verktyg och att lägga
ned system som sällan eller aldrig
används.

DXC-företaget Luxoft hjälpte banken
med övergången till en ny ITinfrastruktur som markant minskade
antalet system och tack vare modern
teknik för analys och visning av data
förbättrade beslutsprocesserna.

När en stor bank skulle påbörja en
digital omställning och hålla sig inom
ramarna för viktiga föreskrifter,

Modernisera applikationer och data

#2

Traditionella företag upplever

applikationen (vilket möjliggör

ofta både tekniska och finansiella

snabbhet, flexibilitet och ytterligare

hinder genom att identifiera och

besparingar) eller distribuera en

implementera strategier för att

molnbaserad funktionsmodell.

koordinera arbetsfördelningen.

Allt tillsammans med hänsyn till

De kan övervinnas genom att

säkerhet, prestanda och ekonomi.

rättfärdiga business caset för varje
enskild applikation och sedan
utgallra, modernisera eller omvandla
dem. Denna process inkluderar
koordination av arbetsbelastningen
- i själva verket var en applikation
och data bör finnas. När
affärsprioriteringarna är klargjorda,
kan organisationen utvärdera
och rationalisera applikationen
(med besparingar som resultat),
modernisera eller transformera

En europeisk leverantör inom flygoch försvarsindustrin samarbetade
med DXC för att modernisera sin
IT-infrastruktur. Företaget är i gång
med att bygga en agil plattform
för att möjliggöra utveckling och
utrullning av en ny generation
av smarta fabriker, optimerad
användning av tillgångar och
stöd för artificiell intelligens för
affärsutmaningar på daglig basis.

3

En säker och skalbar hybridstruktur

#3

Molnlösningar passar inte alla.

i en multimolnmiljö som gör att de

Faktum är att många organisationer

snabbt kan svara på nya händelser.

trivs med att fördela sin data i
offentliga och privata moln samt i
sina lokala datacenter. Man blir inte
digital genom att bara trycka på en
knapp. Det krävs samexistens i flera
miljöer under transformationen. Det
är datan som är värdefull, tekniken
är bara katalysatorn. Att hantera

De kan dessutom möjligtvis
behöva hjälp för att uppnå skalbar,
intelligent automatisering och för
att utnyttja analysverktyg, artificiell
intelligens och lean-processer för att
få större insikter, snabbhet, säkerhet
och effektivitet.

denna typ av hybridarkitektur

När ett globalt tillverkningsföretag

kan vara en utmaning, inklusive

började använda en mycket effektiv

behovet av att skala och integrera

hybridmolnlösning fick de det

molnsystem med den befintliga

bästa av bägge världarna genom

IT-miljön. I sin tur kräver det att

att bibehålla sina lokala kluster,

organisationer utvecklar nya

samtidigt som de kunde lägga till

strategier för att arbeta i harmoni

förmågan att ”cloudburste” när

med resurserna lokalt, i molnet och

ytterligare bearbetningskapacitet

i gränsytan. Organisationer behöver

behövdes. Och företaget gjorde

också en funktionell modell som

detta parallellt med att de hanterade

ger oavbruten och integrerad drift

båda miljöernas ekonomi.

Bygg en innovativ verksamhetsplattform

#4

Digitala transformationer kräver

För att utnyttja potentialen i Internet

att verksamhet och IT arbetar

of Things och Industri 4.0 insåg en

tillsammans i agila team för att skapa

global leverantör inom bilindustrin

lösningar. Avgörande är att idéer

att de behövde en enkel och snabb

utvecklas och testas snabbt som

åtkomst till säkra molnmiljöer och

prototyper och ”minimum viable

allmänna analysfunktioner. Företaget

products”. Det erfordrar en digital

byggde en Microsoft Azure-

”sandlåda” där teamen kan skapa

miljö, som använder Docker och

tekniska miljöer med ett klick som

Kubernetes, vilken överensstämmer

tillåter API-åtkomst till gemensamma

med den uppdragskritiska IT- och

funktioner, integration med

säkerhetshanteringen och deras

uppdragskritiska system, lättanvända

SAP-baserade API-hantering. Det

analysverktyg och artificiell

möjliggjorde snabb experimentering

intelligens samt tillgång till interna

av många olika IoT-som-en-service-

och externa datakällor - allt med en

projekt, såsom maskinunderhåll för

robust säkerhet.

kunder.
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Transformera med snabbhet som mål

#5

Enhver organisasjon vil gjerne

DevSecOps-fremgangsmåter er de

være raskere enn konkurrentene.

nye best practice, som gjør sikkerhet

Men det kan være utfordrende

til en naturlig del av utviklingen og

å oppnå den hastigheten

den løpende leveringen.

teknologiske, organisatoriske og
kulturelle forandringer krever.
En multi-disiplinær tilgang kan
fremme kulturelle forandringer,
gjøre data lett-tilgjengelig ved
hjelp av IT-arkitekturer, forbedre
programvaregjennomløp, gjøre
utviklerne raskere og medregne
sikkerhet. Automatisering kan sette
hastigheten opp på feilretting,
hvilket tillater systemet å oppdage
systemfeil og automatisk fjerne
trusler.

En DXC-kunde hadde utviklet
ca. 900 applikasjoner med en
waterfall-tilgang uten løpende
integrasjon eller løpende levering
og utelukkende manuelle prosesser
på utdaterte systemer. DXC foreslo
treningssessions med kartlegging av
verdistrømmene og DevOps samt
utvalgte fire apper som DevOps
pilotprosjekter. Pilotprosjektene
reduserte tiden brukt på å samle
utgivelser fra 3 timer til 20 minutter.
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Sammansätt ett business case
Om du vill modernisera er ITinfrastruktur är det nödvändigt och
till stor hjälp med ett tydligt och
genomarbetat business case som
kan rättfärdiga de åtgärder du vill
vidta. Den bästa praxisen inom detta
område är att fokusera på minst en
av den digitala transformationens tre
primära faktorer:

Verksamhetsstrategi
Visa hur IT-modernisering stöder
företagets högsta prioriteringar,
oavsett om det är nya kapaciteter,
funktioner eller en reaktion på
konkurrenterna. Behåll fokus på
fördelarna för verksamheten.

Resurser till innovation
Om IT-budgetramarna är snäva,
ger det mening att söka efter
tjänsteleverantörer som kan
hjälpa dig att finansiera er digitala
transformation genom att säkra
kontantbesparingar tack vare en
minskning av IT-kostnaderna.
Visa i business caset hur du (eller
dina leverantörer) kan bli av med
tillgångar och frigöra resurser
(pengar och personal) genom att
modernisera er IT och använda
molnet. Dessa besparingar
kan sedan användas på digital
innovation.

Överväg dessa taktiker för att
realisera likviditetsbesparingar:
• Flytta tillgångsbasen. Genom
att gå över till molnteknik kan
organisationen bortskaffa
utrustning för databehandling,
lagring och annan hårdvara.
• Var ”lean och god nog”.
Stabilisera uppdragskritiska
system, frigör låst data och
sammankoppla den framgent med
nya digitala system.
• Öka hastigheten. Tidigare var
stegvisa förändringar var 9e till
15e månad tillräckligt snabbt. Inte
längre. Med moderniserad IT kan
organisationen vara mer agil och i
bättre skick för att snabbare kunna
reagera på marknadsförändringar.
Det kan innebära större
konkurrenskraft och mer
marknadsandelar. De anställda blir
också mer produktiva.
• Minska kostnadstrycket.
Optimera kostnaderna så att
de stödjer befintliga system.
Ett sätt är att säkerställa att
teknikplattformar är av hög kvalitet
till ett lågt pristil en lav pris.
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Fusioner och uppköp
Fusioner, förvärv och liknande
aktiviteter kan kräva att datacentra
konsolideras, flyttas eller stängs. Visa
hur en modernisering av er IT kan
stödja sådana aktiviteter, och säkra
er när det gäller datainteroperabilitet,
utbrända anställda på grund av
ofta förändrade arbetsrutiner, samt
cybersäkerhet.
När business caset godkänts och
budgeten beviljats är det viktigt att
fokusera på andra taktiker, inklusive:
• Utveckla eller hyr in digitala
talanger. Överväg att ta hjälp från
en partner för att ha förmågan att
få ert företag att röra på sig i det
tempo som krävs.
• Planlägg för kulturella
förändringar. Det här är
avgörande. Börja med ett
kärnteam som representerar
hela IT-avdelningen och utöka det
löpande med folk från resten av
organisationen. Räkna med att
ta nya tillvägagångssätt i bruk,
däribland DevSecOps, agile och
lean. Överge vattenfallsutveckling
i möjligaste mån. Byt till en
Minimum Viable Product-modell
med iterativ versionsframställning.

• Gör det inte själv. Digital
transformation är svårt, men du
behöver inte göra det ensam.
Få hjälp från en leverantör med
integrationskompetens och ett
tydligt ekosystem av partners
som kan leverera teknikneutrala
lösningar. Helst ska denna
leverantör också ha genomgått en
digital omvandling på egen hand.
På detta sätt kommer leverantören
att ha investerat i industriella
leveranslösningar som kan
anpassas till den enskilda kundens
unika behov samtidigt som
lösningarna bygger på konsekventa
tillvägagångssätt.
Modernisering av en organisations
IT omfattar alltså i stora drag en
migration till nyare, dugligare,
agila eller effektiva sätt att närma
sig teknik. Ett sådant skifte kan
lägga grunden för en framgångsrik
verksamhetsomvandling där
företagets mål, värdeproposition,
drift eller kultur genomgår en
betydande förändring. Det kan också
ligga till grund för en större störning
i en bransch där etablerade företag,
produkter eller tjänster skjuts åt
sidan av nya aktörer, tekniker eller
affärsmodeller.
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