CUSTOMER CASE STUDY

“	Fujitsu har alltid funnits där för

oss. Tack vare vårt långsiktiga
samarbete blev vi involverade
tidigt, till och med innan
FUJITSU Integrated System
PRIMEFLEX® for Storage Spaces
Direct officiellt lanserades.”
Andreas Tärnegård
VD
Make IT

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct placerar
Make IT i frontlinjen, reducerar kostnader och förenklar hanteringen.
En snabbtitt

Utmaningen

Fördelarna

Land: Sverige
Bransch: IT-lösningar
Grundades: 2000
Anställda: 28
Webbplats: www.make-it.se

Make IT ville modernisera sina dyra och
komplexa serverplattformar mot en innovativ,
banbrytande integrerad lösning som skulle
förenkla hanteringen, reducera kostnader och
utrymmesbehov. Men den rätta paketlösningen
hade ännu inte utformats.

■ Utökat lagringsutrymme och ökad prestanda

Lösningen

■ Enklare hantering med programvara och
maskinvara som är av branschstandard

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for
Storage Spaces Direct är en plattform som snabbt
kan komma igång. PRIMEFLEX är certifierad,
validerad och supporteras fullt. Tack vare den
höga kompetensen hos konsulterna på Make
IT inom Microsoft-området, skräddarsyddes det
integrerade systemet gemensamt för att perfekt
matcha Make ITs specifika krav.

■ Reducerade kostnader, utrymme
och kylbehov
■ Snabbare tid till produktion, förarbetet
är en del av paketlösningen

Kunden
Make IT, som grundades år 2000, erbjuder individanpassade
och innovativa IT-produkter och tjänster, på plats vid behov, för
sin expanderande kundbas. Make ITs kompetens effektiviserar
behoven hos IT-avdelningar inom små, medelstora och större
företag – många på nationella och internationella marknader.
Dessutom fungerar Make IT som en extern IT-avdelning för
många av sina kunder.

Produkter och tjänster
■ FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX® for Storage Spaces Direct

Utmaningen
Make IT förstår att deras IT-behov och kundernas behov ständigt växer.
Åldrande och komplexa servrar kunde inte hålla jämna steg med
IT-relaterade behov från kunder inom medelstora och större företag.

“Nu har vi en enda maskinvaru- och programvarukomponent”
säger Sandblom. “Den är helt enkelt mindre komplex, bara.”

“Det har varit en utmaning att bara kunna hålla jämna steg med våra
kunders behov” säger Per Sandblom, Technical Sales, Make IT.
“Saker och ting inom IT-branschen förändras snabbt. För att uttrycka sig
enkelt handlar det om att hålla samma takt som kundernas behov.”

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct är
en nyskapande lösning inom IT-branschen. De dagar då Make IT
behövde ägna kostsamma arbetstimmar åt att designa och testa
en specialanpassad serverplattform är nu över. Då PRIMEFLEX är en
integrerad lösning bestående av hårdvara och mjukvara, är den redo
att göra sitt jobb.

Make ITs serverbaserade plattformar hade sammanfogats genom att
använda programvaru- och maskinvarukomponenter, på det sätt som
många serverplattformar är individuellt utformade. Denna traditionella
hantering med att skapa en unik serverplattform är komplex, osäker
och tidskrävande.
“Våra äldre plattformar var dyra att köra och komplexa att hålla igång”
medger Sandblom. “Det fanns ett antal tekniska komponenter att hålla
reda på i form av maskinvara och programvara. Det fanns många nivåer.”
Make IT vände sig till Fujitsu för att finna en lösning. Eftersom det inte
var en konventionell lösning, bestämde sig teamet för att lansera ett
särskilt integrerat system, specifikt för Make ITs behov.

Fördelen

“Lösningar kan implementeras från behov till produktion, snabbare än
om det krävdes att välja varje komponent med den erfoderliga testning
som kommer med att skapa en plattform som inte är PRIMEFLEX”
understryker Sandblom. “Fujitsu gör allt förarbete. Lösningen är klar
att driftsättas på väldigt kort tid.“
PRIMEFLEX är certifierad, validerad och en fullt supporterad plattform.
Make IT har inte förlorat någon tid på att leverera FUJITSU Integrated
System PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct till sina kunder.

Lösningen

Medan bläcket fortfarande torkar, implementerade Make IT
nya PRIMEFLEX system hos två av sina kunder. Båda såg
omedelbara resultat.

Fujitsu antog utmaningen med att skräddarsy sitt integrerade system
FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct, för att
gemensamt med Make IT utveckla en integrerad banbrytande produkt
som Make IT kunde använda för att hantera IT-lösningar för sina kunder
och till och med sälja till sina kunder.

“En av kunderna sa till oss att de var mycket nöjda. De hade fysiskt
reducerat sina noder från åtta till två” tillade Andreas Tärnegård, VD,
Make IT. “När jag tänker på dessa åtta noder, tänker jag på hur mycket
elektricitet de konsumerar och hur mycket värme de producerade.”

“Lösningen ger oss en utmärkt prestanda och reducerade kostnader
för lagring, golvutrymme, el och kylning” tillägger Adam Lantz,
Sales Director, Make IT. “Designen av den flexibla plattformen ger oss
möjlighet att betjäna både våra små och medelstora företagskunder.
Det ger oss också möjlighet att investera för framtida tillväxt.”
FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct är en
paketerad lösning med integrerad programvara och maskinvara.
Denna revolutionerade lösning baseras på Fujitsu PRIMERGY servrar,
Microsoft Windows Server 2016 operativsystem och (tillval) Brocade
switchar. Allt supporteras helt av Fujitsu.

För nya produkter är även utrymmesbehov en viktig faktor. Då PRIMEFLEX
är ett enskilt integrerat system, blir det inte bara mindre komplext och
enklare att implementera och felsöka, men det förbrukar även mindre
elektricitet, vilket även minskar behovet av kyla.
Andreas Tärnegård summerar de starkaste punkterna hos PRIMEFLEX
så här: “FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Storage Spaces Direct
är en mycket användarvänlig lösning och enkel att hantera. Det är en
förenklad totallösning när du inte vill bygga din egen lösning.”
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