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Di Industri
Den 21 februari kommer Dagens Industri att lansera en helt ny satsning med fokus på industrin. Syftet med 
satsningen är att sätta den svenska industrins framtid i fokus; Sverige ska fortsätta ligga i framkant när det 
kommer till en industriell förnyelse och förbli aktiva i den digitala transformationen. 

Så med målet att göra industrin mer effektiv, hållbar, säker och smart vill DI-redaktionen skapa en mötesplats där 
branschens nyckelaktörer kan samlas för att diskutera utmaningar, möjligheter och framtidsutsikter. Tillsammans 
med relevanta aktörer som er vill vi sprida ny inspiration, utbyta kunskap och lyfta fram produkter, tjänster och 
lösningar som stärker den svenska industrins konkurrens kraft som innovationsland! 

Fokusområden: Industri 4.0, automation, innovation, digitalisering, hållbarhet, säkerhet, drift, underhåll, 
kompetensförsörjning. Specialtidningen distribueras i DI:s ordinarie riksupplaga mot 328 000 läsare, samt 
delas ut på Europas största fackkonferens, Underhållsmässan, den 13-16 mars: https://underhall.se
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inkClub lägger 

it-driften i molnet

Sedan inkClub startade år 2000 har verksamheten vuxit enormt. Sortimentet har utvecklats till 

en mängd förbrukningsartiklar för småföretag och privatpersoner och idag har företaget fyra 

miljoner kunder, försäljning i tio länder, 80 anställda och omsätter drygt 500 miljoner kronor. 

Med en årlig försäljningstillväxt har kraven på it-systemen varit stora. System som utvecklades 

internt och som byggdes ut i ta
kt med framgångarna. 

J
onas Rylander är CIO 

och ansvarig för ut-

veckling och drift av 

inkClubs system för allt 

från intern administra-

tion till e-handel. 

– Kraven på våra system och vår 

infrastruktur har vuxit i ta
kt med 

vår expansion samt när ICA kom 

in som ägare. I samband med för-

värvet beslutades att se över hela 

vår it-struktur för att kunna ta 

nästa steg i utvecklingen och för 

att säkra upp driften som vi hittills
 

hanterat helt och hållet själva, sä-

ger Jonas.
-

ny infrastruktur för inkClub. Efter 

cirka ett års intensiv upphandling 

valdes Sungard Availability Servi-

ces som partner i framtidsarbetet. 

– Det går inte peka på en enskild 

punkt som avgjorde i valet av 

Sungard, men de var väldigt lyhör-

da genom hela processen. Vi kän-

de oss uppmärksammade och de 

var måna om att komma fram till 

en bra lösning. Kompetens, struk-

tur, pris, trygghet och erfarenhet 

bidrog starkt liksom att det är ett 

lagom stort företag med väldigt 

mycket resurser i ryggen. Ungefär 

som för oss med ICA, förklarar Jo-

nas. 

Fokus på fortsatt utveckling

Nu är arbetet igång och Jonas ta-

lar om ett nära och utvecklat sam-

arbete där ett första steg är att 

lyfta ut den egna serverhallen till 

Sungard. Det handlar om redun-

dans i både infrastruktur, innehåll 

och den egna kompetensen runt 

infrastrukturen. Investeringar i 

hårdvara som sågs som nödvän-

diga kommer nu kunna allokeras 

-

veckling. 

– Vi behåller vår infrastruktur för 

test och utveckling av vår e-han-

delslösning. Vårt team kommer 

kunna fokusera på utveckling och 

drift av våra applikationer och det 

som genererar värde för våra kun-

der. Assistans eller stöd köper vi 

av Sungard som är väl insatta i vår 

verksamhet och vårt system. Allt 

löpande som administration, ser-

vice, back-up, disaster recovery o 

drift hanteras av Sungard vilket är 

en ovärderlig trygghet för oss. 

Jonas poängterar även hur sam-

arbetet snabbt utvecklats och ser 

framför sig ett partnerskap där 

ömsesidig respekt och förståelse är 

nycklar till en långsiktig relation.

– Har man, som vi i inkClub, byggt 

upp en verksamhet och därtill hö-

rande it-arkitektur från grunden så 

kan det vara mentalt svårt att låta 

någon annan ta över viktiga delar 

men med Sungard har det inte va-

rit några problem, avslutar Jonas.

www.sungardas.se

Kompetens, struktur, 

pris, trygghet och 

erfarenhet bidrog 

starkt liksom att det 

är ett lagom stort 

företag med väldigt 

mycket resurser i 

ryggen. 

”

ALKOHOL OCH BILKÖRNING är en 

livsfarlig kombination.  Ändå görs det 
-

egen statistik är var femhundrade bi-

list rattfull. Under de senaste fem åren 

har Carlsberg Sverige och Harrys ar-

betat med att upplysa om farorna med 

alkohol och bilkörning. Syftet är att få 

folk att tänka till utan att använda pek-

pinnar. 
– MAN BEHÖVER INTE VÄLJA mel-

lan att umgås med vänner på krogen 

och att köra bil. För tio år sedan lanse-

rade vi den alkoholfria ölen Carlsberg 
-

digt många bra alkoholfria alternativ, 

säger Henric Byström, kommunika-

tionschef på Carlsberg Sverige. 

I ÅRETS KAMPANJ har musikprodu-

centen Anders Bagge, komikern och 

före detta polisen Hasse Brontén, samt 

tv-snickaren Anders Öfvergård, ställt 

gäster från Harrys restauranger. 
– DE FLESTA av våra restauranger lig-

ger utanför storstäderna där man ofta 

är bilberoende. Att informera om ris-

kerna med alkohol och bilkörning och 

samtidigt erbjuda ett brett alkohol-

oss att verka för en ansvarsfull alko-

holkonsumtion, säger Gustav Löfving, 

marknadschef på Harrys. KAMPANJEN, som pågår under vå-

ren, innebär även att restaurangbesö-

karna serveras den alkoholfria öldrin-

ken ”Drivers choice”, som har kom-

ponerats av Harrys bartender Marcus 

Martinsson. Efter avslutat restaurang-

besök bjuds Harrys gäster på special-
-

skapet ”Vem kör?” som Carlsberg Sve-

rige har tagit fram.

Har du koll på vem som kör?
Varje dag sätter sig tusentals personer berusade bakom ratten. 

Detta vill Carlsberg Sverige och restaurangkedjan Harrys ändra 

på.  Därför arbetar de med initiativet ”Vem kör?”.

Läs mer om ”Vem kör?” och Carlsberg Sveriges hållbarhetsarbete på www.okorkat.se

Så blandar du din egen ”Drivers choice”

• 2/3 Carlsberg Non Alcoholic

• 1/3 Xide Dragonfruit Non Alcoholic

• Ett knippe färsk koriander

• En skiva MangoMuddla koriander. Tillsätt öl och cider och fyll 

på med is. Garnera med koriander och mango.


