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ÄLKOMNA TILL ETT NYTT ÅR och en ny tidning! Som ni märker 
är det inte ”bara” ett nytt nummer utan vi har även sytt en 
helt ny dräkt åt tidningen.  

I takt med att våra mobiler hanterar allt fler jobbfunktioner, bankä-
renden, molntjänster och oändligt många andra saker, vattnas det ock-
så allt mer i munnen på cyberkriminella. Vi måste därför maximera sä-
kerheten, ropas det. Men säkerhet är ett abstrakt begrepp. Handlar det 
om lager på lager med skyddslösningar eller i första hand om tänk och 
inställning? Jag lutar åt det sistnämnda, men vill betona vikten av det 
förstnämnda, inte minst initialt. Det tar tid att få människor att 
tänka och agera på ett sätt som är optimalt ur säkerhetshän-
seende. Det finns fortfarande anställda som klickar på länkar 
som säger att de vunnit pengar i ett lotteri som de inte ens har 
deltagit i. Och det finns ingen garanti att de som ändå agerar 
korrekt på skrivbordet tar med samma tänk till mobilen. 

Ett tips är den utmärkta dokumentären ”Den mobila 
revolutionen” som finns att se på UR Play. Den handlar om 
hur vi påverkas av våra allt mer mobila liv, men även en del 
om säkerhet. Bland annat flygs en drönare över Hyde Park 
i London. Drönaren är lastad med teknik som på en knapp 
kvart hittar hundratals mobiler som har wifi påslaget och di-
rekt kopplar upp sig. Jag nöjer mig med vid att konstatera att 
resultatet av hans experiment är lätt oroväckande. Framför 
allt säger det något om både vår kunskap och inställning till 
att säkra våra mobila enheter. Antingen vet vi inte hur vi 
gör eller så bryr vi oss inte. Båda sakerna är lika illa. «

Vad är säkerhet  
– och vad är säkert?
V
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Ur Programmet

KONTAKT MITT I KAOSET
Så lyckades Sala kommun hålla uppe sitt kontakt
center under den stora branden i Västmanland 
 sommaren 2014.

VÄGEN MOT UC PÅ VÄGARNA
Med hjälp av nya UClösningar förändrade Svevia, 
med 3000 anställda på 130 platser i landet, arbetet 
både på fältet och på kontoren. 

MÄT EFFEKTEN AV DIN UC
Hur vet du att din organisation faktiskt får effekt av 
dina satsningar? Går det ens att mäta uc? Experten 
delar med sig av sina allra bästa och viktigaste råd!

KONTAKTCENTER I FÖRÄNDRING
Kontaktcentret har förändrats radikalt de senaste 
åren. Här är några trender du behöver ha koll på för 
att vässa ditt kontaktcenter ytterligare!

KONTAKT- 
CENTER & UC

PRAKTIKFALL/EXPERTRÅD/TRENDSPANINGAR
En optimal ucmiljö kan lyfta kommunikationen i hela organisatio
nen och är på många sätt en förutsättning för att kunna möjliggöra 
det mobila arbetslivet. Ett välfungerande kontaktcenter är i sin tur 
ofta avgörande för dina kundrelationer. Därför sätter vi under vårens 
 Nolldistans fokus på de här delarna av kommunikationsarbetet. Under 
dagen kommer vi att guida dig igenom både strategier och  tekniska 
lösningar. Varmt välkommen till Nolldistans våren 2016!



 U N D E R S Ö K N I N G 

VAR TREDJE  
GåR VIDARE
ENLIGT EN UNDERSÖKNING från Tele2, 
som frågat 700 svenska småföretag, 
väljer nära 30 procent av företagen att 
direkt kontakta en annan leverantör om 
de inte får svar i telefon. Nästan lika 
många väljer att testa att ringa till 
samma leverantör igen. Allra vanligast 
är att man försöker att mejla eller sms:a 
innan man ger upp (37,4 procent). Hela 
65 procent uppger att de till slut har valt 
en annan leverantör än den som först 
var tänkt på grund av att de inte fått 
svar på telefon.

FÖRRA VÅREN FÖRESLOG Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
att delar av det snart tillgängliga 700 
MHz-bandet borde användas till ett nytt 
blåljusnät baserat på lte-teknik. Då såg 
det ut att bli blankt nej men nu snabb-
utreder myndigheten tillsammans med 
PTS frågan åt regeringen. Rakelnätet, 
som används av bland annat polis och 

räddningstjänst, är i första hand 
fokuserat på talad kommunikation och 
någon förmåga att hantera mer kapaci-
tetskrävande datatjänster finns inte. 
PTS förespråkade kommersiell använd-
ning av frekvensutrymmet och MSB såg 
då inte ut att få något gehör. Myndighe-
ternas rapporter ska ligga klara på 
regeringens bord redan den 18 mars.

Med över 60 träningscenter i Sverige, ungefär lika många i Norge och ett 

tjugotal i Finland hör Sats tillsammans med systerkedjan Elixia till de 

stora aktörerna på den nordiska gym-marknaden. Sedan företagen gick 

samman 2014 har telefonin varit en av de viktiga frågorna att 

lösa. Nu börjar man använda molnbaserade kontaktcenterlös-

ningen Intelecom Connect större delen av de inkommande 

och utgående samtalen. Målet är att ha så lite telefoni som 

möjligt utöver Connect och det målet kommer man närmare 

när Connect får en integrerad softphonelösning.

 KO N TA K T C E N T E R 

GYMMET GÖR KONTAKTCENTERSATSNING

SNABBUTREDER NYTT BLÅLJUSNÄT

M O B I L N ÄT

T R E N D
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K R Ö N I K A

EMANUEL VIDELA
 emanuel.v@telekomidag.se

På koboltfronten intet nytt
 JANUARI LANDADE en tung och dyster rapport, med 
Amnesty och Afrewatch som avsändare, som pekade 
på att villkoren för de som står längst ner i mobiltele-

fonernas tillverkningskedja har det riktigt uselt. Av de som 
sliter i mineralgruvorna är många tusentals dessutom barn.

”Jag kunde tillbringa 24 timmar nere i tunnlarna. Jag kom 
ena morgonen och gick morgonen efter. Min fostermamma 
ville skicka mig till skolan men min fosterpappa var emot 
det, han utnyttjade mig genom att skicka mig till arbetet i 
gruvorna”.

Orden är en 14-årig kongolesisk pojkes. Han är en av många 
som arbetat eller arbetar i någon av gruvorna i Demo-
kratiska Republiken Kongo. Enligt en Unicef-rapport 
från 2014 arbetade 40 000 barn med att bryta 
mineraler i någon av landets många gruvor. Jag 
kan inte tänka mig annat än att de som läser den 
här texten är rörande eniga om att barn ska få gå i 
skolan, och inte hacka fram mineraler i en gruva 
med usla och hälsovådliga arbetsförhållanden.

Ett ljus i mörkret är att EU förra året röstade 
igenom en lag som ska tvinga företag i uni-
onen att skaffa bättre koll på mineraler 
genom att de måste bedriva självkon-
troll på området. Syftet är främst att 
stoppa finansiering av krigsherrars 
och stridande gruppers verksam-
het. Liknande regler finns på 

plats också i USA, som införde dem innan EU. Det visar alltså 
att storföretag och branscher med ibland ganska komplexa 
leveranskedjor faktiskt kan förändras och skaffa sig kontroll 
över råvarorna.

Mineraler som omfattas är guld, tenn, volfram och tantal. Ja, 
kobolt saknas i den listan. Och därför kan företagen fortsätta 
att låta bli att kontrollera källorna till kobolt. Därför kan ett 
företag som Apple också svara att de ska ”utreda” källan till 
kobolt som används för att tillverka batterierna som sitter 
inne i Iphones och Ipads. Samsung kommer med ett lika 

undflyende svar, de menar att det är omöjligt för dem 
att spåra råvaran. De behöver inte veta. Men att 

uppgifter om barnarbete och slavlöner helt gått 
företagen förbi känns otroligt.

Det allra mest deprimerande är nämligen 
att det inte är första gången. Redan för tio år 
sedan publicerade Sida-finansierade organisa-

tionen Swedwatch en rapport med lika sorgliga 
uppgifter om koboltproduktionen. Den pekade 

på urusla löner, barnarbetare och hälsovåd-
liga arbetsförhållanden i koboltgruvorna 

och de stora tillverkarna som köpte 
in råvarorna kunde inte svara på 

var deras mineraler kom ifrån. 
På  koboltfronten inget nytt. 
Människor måste sluta lida för 
teknikens skull. «

I
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ÖSTEN 2014 inleddes Jetpaks 
resa mot en ny mobilapp, som 
ger förarna tillgång till 

ruttoptimeringssystem och andra 
smarta funktioner som ger bättre 
leveranser. En av de viktigaste grund-
bultarna var då på plats – ett nytt 
ruttoptimeringssystem som implemen-
terats i Jetpaks affärssystem. Med det 
kan man bygga nya smartare slingor för 
förarna att köra efter, det ger bättre 
leveranser. Tillsammans med appen får 
man fram ett mycket effektivt verktyg 
för distributionen.

–  När föraren ska rapportera var 
ett paket befinner sig så behöver de 

bara göra det i appen. Tidigare hade 
vi ganska tröga system där man 

satt med en penna och markerade. 
Det här blir mycket enklare och 

det är dessutom ett gränssnitt 
som man är mer van vid från 

vardagen, säger Sebastian 
Leth, produktansvarig för 
e-handel på Jetpak.

Idag har appen de viktigaste funktio-
nerna för förarna: de kan ta emot 
uppdrag, se information om leveranser 
och mottagare. De har tillgång till 
kartor och kan få information om var 
de ska hämta en leverans. För att toppa 
upp det hela har man även en medde-
landefunktion för att kommunicera 
med trafikledningen.

– Många av våra förare är vana och 
vet hur de ska hitta i Stockholm, men 
om man behöver så går det att i appen få 
en vägbeskrivning för körningen via 
Google Maps som även visar trafiksitua-
tionen. Så där kan vi få mycket effekti-
vare körningar vilket i slutändan kan 
göra det billigare och bättre för slutkun-
derna, säger Sebastian Leth.

Överlastar inte
Målet har hela tiden varit att ta fram ett 
verktyg som skulle vara så enkelt som 
möjligt. Därför har man inte överlastat 
appen med funktioner, trots att det finns 
många som efterfrågats. 

APPEN SOM GER  

SMARTARE 
LEVERANSER

J E T PA K

H

Jetpaks nya app ska ge förarna ett försprång. Genom att 
samla viktig information om leveranserna på en plats kan 
bud och logistikföretaget både få smartare resvägar och 
enklare leveransflöden.

 Emanuel Videla

I N B L I C K
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– Vi har börjat genom att ta de mest vita-
la  funktionerna, därefter lanserar vi nya allt 
 eftersom. Vissa funktioner som vi trodde vi skulle 
behöva har vi skrotat. Det får inte vara för mycket 
utan enkelhet är ledordet i allt vi gör,  säger 
 Sebastian Leth.

Man har också valt enkelhet som ledord när det 
gäller distributionen av appen. Vill föraren ladda 
ned den så görs det via Googles publika app-butik 
Google Play. För att sedan få åtkomst till informa-
tionen krävs inloggning med förarens individuella 
uppgifter. Jetpak arbetar med franchisetagare och 

för dem blir det enkelt att skaffa en telefon till 
slutanvändaren, installera appen och sedan börja 
utföra körningar. Appen ingår i franchisekoncep-
tet och är dessutom ett sätt att hålla sig attraktiva 
i förarnas ögon. Appens distributionsmodell med 
Google Play gör det även möjligt att knyta till sig 
nya partners utanför Norden, om det skulle vara 
aktuellt.

– För oss har det varit viktigast att göra det 
enkelt för förarna, men för att hålla oss attraktiva 
mot våra franchisetagare så ingår appen i koncep-
tet. Vi arbetar ständigt med nya innovativa 
lösningar och produkter så att man får något för 
sin franchiseavgift, säger Sebastian Leth.

Målet är att 85 procent av Jetpaks medarbetare 
ska använda appen vid slutet av årets andra 
kvartal och framåt slutet av sommaren eller hösten 
ser man framför sig att den används av samtliga 
inom företaget. Men för att komma dit krävs 
vidareutveckling så att den lämpar sig för andra 
kategorier av medarbetare.

– Vi har nya funktioner som vi håller på att 
utveckla just nu. Jetpak har också verksamhet där 
vi flyger gods, så vi bygger funktionalitet för att 

kunna använda appen ute på flygterminalerna 
också. I slutändan är tanken att det här ska bli 
”one app to rule them all”, säger Sebastian Leth.

Nära användarna
Under utvecklingsprocessen har man fokuserat på 
att ständigt stå nära slutanvändarna. Utvecklare 
från Jetpak har följt med förare ut i bilarna när de 
varit ute på jobb för att studera hur de arbetar, vad 
de behöver för att kunna få ett smidigare arbete 
och vilka verktyg som de behöver.

– Vi har själva varit med ute i fält. Vi vet att de 
vill ha något enklare som de kan ha i 

vardagen. Det har varit viktigt att 
vara ute i produktionen och pejla 

av vilka behov som finns där, 
säger Sebastian Leth.

Företaget har också arbetat 
med en referensgrupp bestå-
ende av bland annat enga-
gerade förare som kunnat 
bidra med åsikter och tankar 

kring appen och utveckling-
en av den, men gruppen har 

också inkluderat personer från 
it-avdelningen som haft koll på om 

appen fungerar. Man har också haft 
flera öppna forum där åsikter och tankar 

kunnat luftas. För Jetpaks del är det också en för-
del att man är en relativt liten organisation. Det är 
aldrig långt till en kollega, och det är en styrka.

– Jetpak är ett ganska litet företag. Många blir 
ganska lätt involverade, och då kan man också gå 
direkt till någon i huset och prata. På det sättet är vi 
väldigt flexibla. De vi arbetat med har en god förstå-
else för vår verksamhet. Eftersom det är en intern 
produktionsapplikation kändes det rätt att arbeta 
med nuvarande leverantör, säger Sebastian Leth.

Bäddar för expansion
Den smidigare utkörningsprocess som appen 
bidrar till är ett viktigt hjälpmedel när Jetpak 
satsar för att kunna genomföra utkörningar till 
slutkunder samma dag som varan beställts. 
Beställer du innan en viss tid under eftermiddagen 
ska du kunna få en leverans samma kväll. 

– E-handeln växer så pass mycket, och när det 
blir fler stopp per slinga kan det inte ta två 
minuter per stopp. Kan vi spara en minut per 
leverans med hjälp av appen så kan vi spara en 
halvtimme under en hel kväll. Det betyder 
mycket, säger Sebastian Leth. «

Kan vi spara en minut per leve-
rans under en kväl med hjälp 
av appen så kan vi spara en 
halvtimme under en hel kväll. 
Det betyder mycket

SEBASTIA N L ET H, J E TPAK.

I N B L I C K
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 En av förarna som varit med och testat appen är Aram Shabani. – Han är väldigt framåt och 
drivande och är en duktig förare. Så det blev naturligt att prata med honom. Han har direkt 
kunnat säga att ”här har ni tänkt fel”, säger Sebastian Leth, e-handelsansvarig.

Idag finns de viktigaste funktionerna i appen. 
Jetpak har medvetet valt den vägen för att 
inte överlasta och göra den svåranvänd. 

I appen kan förarna ta emot uppdrag, se information om leveranser 

och mottagare,kartor och en meddelandefunktion. 

Rötterna till Jetpak finns i flygbolaget Linjeflyg, som 1979 startade en 

fraktverksamhet. under 1980-talet kallades det Jetpaket innan man 1989 

blir Jetpak och två år senare blir ett eget bolag. 1986 började man samar-

beta med budbilskedjan AdenaPicko's, men 2004 slogs all verksamhet samman under 

namnet Jetpak. Idag finns företaget närvarande i de nordiska länderna, Storbritannien, 

Benelux och Estland. Ny vd för Jetpak är sedan 1 januari Kenneth Marx. Idag arbetar man också med att få fram fler 

funktioner så att den täcker in all verksamhet i 

bolaget, inte bara förarna.

I N B L I C K
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ELISABETH STJERNSTOFTCIO /  APOTEKET AB /  STOCKHOLM

» Jag brukar 
säga att jag 

är manager för 
ett gäng super-
stjärnor «

P R O F I L E N

10 Telekom idag nr 1•2016



 Emanuel Videla  Johan Topel

Ålder: 46

Bor: Danderyd

Familj: Man, två döttrar och två katter

Intressen: Att segla, cykling och löpning

Som Apotekets cio har Elisabeth Stjernstoft varit med 
om att ta ett företag från 100 procents marknadsandel 
till en tredjedel. Det var helt enkelt bara för itverksam
heten att hänga med.

EDAN 2009 HAR apoteksmark-
naden släppts fri i Sverige. När 
det gamla monopolet revs upp 

så släpptes fler aktörer in och spelpla-
nen ritades om. För statliga Apoteket 
AB, som dittills varit ensam aktör, 
påverkades också it-kostnaderna. 

– Över en natt gick vi från 100 procent 
till 33 procent av marknaden. I det läget 
måste också it-kostnaderna ner radi-
kalt, säger Elisabeth Stjernstoft.

Avmonopoliseringen betydde också 
att man tvangs byta ut alla system på 
bara två år. "Världsrekordfart", betonar 
Elisabeth Stjernstoft.

Varit både cio och vd
Tre saker som lockade henne var 
 chansen att leda företagets it- 
verksamhet i ett läge där man skulle 
hamna i en helt ny konkurrenssitua-
tion, digitaliseringen samt den starka 
hälsotrenden i samhället. Själv hade 
hon innan uppdraget arbetat som vd 
för ett av Systeams (idag Evry) dotter-
bolag. Men hon har också en bakgrund 
som cio på postoperatören Bring, och 

har därigenom bakgrund och insyn 
både i kundens och leverantörens var-
dag och verklighet.

– Jag vet hur man som cio behöver sam-
arbeta med vd och ledningen. Men jag vet 
också hur branschen fungerar, och vad 
man ska tänka på för att inte gå fel där. 
Att ha växlat på det sättet är helt klart en 
styrka, säger Elisabeth Stjernstoft.

Tog den långa vägen
Själv har hon tagit den långa vägen. 
Hon har en ingenjörsutbildning i grun-
den och har arbetat både med Cobol -
programmering och affärsutveckling.

– Jag kan verkligen it i grunden och 
vet hur man omsätter det affärsman-
namässigt. Att jag har gått den långa 
vägen, affärsmannaskap och föränd-
ringsledning är det jag har tagit med 
mig, säger Elisabeth Stjernstoft.

Mobilen i framkant
I den konkurrenssituation som nu 
råder på apoteksmarknaden har det 
också blivit särskilt viktigt för Apo-
teket AB att bygga digitala tjänster 

och  produkter som gör det enklare att 
handla och hantera läkemedel. Till 
exempel var man först i Skandinavien 
med att göra det möjligt att handla 
receptbelagda  mediciner i mobilen, 
med hjälp av mobilt bank-id. Att vara 
delaktig i att ta fram den typen av 
digitala produkter och tjänster är ett 
av uppdragen som  ligger på Elisabeth 
Stjernstofts bord. Själv beskriver hon 
sig som en kreativ person som kan få 
saker att hända. På Apoteket arbetar 
man också agilt, med dagliga kreativa 
möten och öppna processer.

– Vi jobbar jättemycket med alla 
de där sakerna som gör det enklare 
för kunderna att må bra och det är 
 jätteroligt. Ibland känner jag att vi 
går från ett roligt projekt till ett annat 
roligt projekt. Men hela omställningen 
från att ha varit ett monopol till att bli 
konkurrensutsatta med byten av våra 
system på väldigt kort tid var väldigt 
kul.

Sin roll som chef  beskriver hon som 
att hon är en manager. Ett väldigt roligt 
uppdrag, säger hon.

– Jag arbetar mycket med ledarskap 
och coachning. Jag brukar säga att jag 
är manager för ett gäng superstjärnor. 
Jag brukar prata om att jag har Zlatan 
i gruppen och då är det viktigt att vara 
med och se till så att de här it-utveck-
larnas Zlatan kommer till sin rätt, 
säger hon. «

Från allt till en tredjedel

S

Motto: Det som förtjänar att göras förtjänar att göras bra

Förebild: Personer som vågar göra saker fullt ut

Dold talang: Briljant på snabbläsning
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OMMUNVÄXLARNA har fortfa-
rande en viktig roll att fylla, 
både vid krissituationer och till 

vardags. Det konstaterar Henrik 
Olinder, sakkunnig inom kriskommuni-
kation på Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB. Att nya 
informationskanaler, främst via nätet, 
har tillkommit har inte heller gjort att 
kommunväxlarnas vikt har minskat.

– Den absolut kraftfullaste 
 kommunikationen är den muntliga, 
konstaterar han.

Så det var inte några överdrivet 
positiva siffror som presenterades i den 
Sifo-undersökning som offentliggjordes 
i slutet av november förra året, en 
undersökning som Kalix Tele24 var 

initiativtagare till. 69 procent av de 
svarande uppgav att växeln vid något 
tillfälle inte gått att nå mellan septem-
ber 2014 och september 2015.

Nya förutsättningar
Det är ingen hemlighet att förutsättning-
arna på marknaden för telefonväxlar har 
förändrats. Att köpa in växeltjänster 
istället för växlarna i sig ger till exempel 
minskad insyn i tekniken och lägger mer 
ansvar i leverantörens händer, samtidigt 
som ett eventuellt fel fortfarande slår 
mot kommunens invånare.

– När jag började arbeta här 2003 så 
ägde kommunerna sina egna växlar. 
Idag är det ett fåtal som äger den fysiska 
plattformen, istället är det fler som 

köper in telefoni som tjänst och då blir 
det ofta ekonomi som styr, det är min 
erfarenhet, säger Ulf  Nyberg, projektle-
dare på MSB.

Med ökad tyngd på inköp av tjänster 
har också ansvaret förskjutits, från 
telefoniansvarig till att istället landa 
antingen i händerna på it-avdelningen, 
som då har ett ansvar inte bara för 
telefonin utan fler delar i kommunika-
tionsfloran, eller en 
 förvaltarorganisation. Teknikkompeten-
sen rinner med andra ord iväg.

NYA VILLKOR 

SÄTTER  
PRESS 

PÅ KOMMUNVÄXLAR

 Emanuel Videla

Från september 2014 och ett år framåt slogs tre av fyra 
svenska kommunväxlar ut vid något tillfälle. Nya för
utsättningar har skapat nya sårbarheter för telefonin, 
samtidigt som det är en lika viktig kontaktväg som förr.

K

svarar att växeln är mycket viktig  

att kunna nå i ett krisläge.

A N A LYS
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– Om ansvaret hamnar hos it-av-
delningen så är det kanske det minst 
dåliga, men är det en ren hyrtjänst ham-
nar det ofta hos administratörer eller 
kanske it, men ofta blir det den adminis-
trativa sidan. Det är ofta pengarna det 
handlar om, säger Ulf  Nyberg.

Ekonomi – inte teknik
I det senare läget blir det ekonomi som 
avgör och inte teknik, menar han. Sam-
tidigt som det ändå ställer höga krav på 
kommunernas upphandling, då tekni-
ken inte blivit mindre komplex. Efter-
som medarbetarna också  efterfrågar 
mobilitet lägger man krutet på exem-

pelvis mex-lösningar, istället för att 
till exempel skaffa en  dect-anläggning 
som oftast är driftsäker men inte lika 
mobil. Det är ett annat uttryck för 
att  driftsäkerheten inte alltid står i 
f  rämsta rummet.

–Det är svårt med upphandlingar av 
telefoni, konstaterar Ulf  Nyberg.

Samarbete en väg fram
Ett bra botemedel är att samarbeta, 
menar han. Om grannkommuner 
går samman för att avlasta problem 
i krävande situationer bidrar det till 
att mildra effekterna. Det kan röra sig 
om samarbeten kring såväl tekniska 

plattformar, till exempel att man hjälps 
åt att dela på trafikbelastningen, eller 
att man hjälps åt med bemanning i tuffa 
lägen. Enligt Ulf  Nyberg är det också 
något som man från MSB:s sida gärna 
uppmuntrar, som ett sätt att stävja even-
tuella problem och risker.

– Det blir mer och mer samarbete. Ska 
man gå in i ett nytt avtal så funkar det, 
men har man två år kvar, exempelvis, 
kan det hända att man kör vidare i de 
invanda hjulspåren, säger han. «

av de svarande kommunerna uppger att deras 

telefonväxel inte gått att nå det senaste året på 

grund av teknikproblem.

”Den absolut kraftfullaste 
 kommuni kationen är den 
 muntliga”
HENRIK OLINDER, SAKKUNNIG PÅ MSB OM VIKTEN AV 
FUNGERANDE TELEFONI I ETT KRISLÄGE.  

Totalt intervjuades växelansvariga 

på 53 svenska kommuner av TNS 

Sifo. Undersökningen genomfördes 

i september 2015.
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P R O D U K T N Y T T
Av Marcus Gustafsson

 M O B I LT 

MER MELLANKLASS  
I FINKOSTYM
I slutet av januari var det säljstart 

för årets versioner av Samsungs 

A-serietelefoner som kombinerar 

ett lyxigt yttre med återhållen 

prissättning. Precis som förra 

året heter de A3 och A5, även om 

A3:ans skärm växt från 4,5 till 4,7 

tum och numera har hd-upplös-

ning. A5:an är som tidigare 5 tum 

stor men har fått full hd-upp-

lösning. Designen har hämtat 

inspiration från exklusivare Galaxy 

S6 men komponenterna är trots 

allt beskedligare. Båda A-model-

lerna har stöd för Samsungs säkra 

företagslösning Knox.

 VÄ X E L 

CELLIP SLÄPPER  
NY MOBIL VÄXELTJÄNST
Paletten av växeltjänster hos Cellip har utö-

kats med en renodlad mobilväxel. Men den 

kan kombineras både med operatörens 

hostade Skype for Business-tjänst 

och vanlig ip-centrex efter enskilda 

användares behov. Funktionaliteten 

när det gäller exempelvis köer, 

ivr och hänvisning ska vara den 

samma som i övriga tjänster 

och Mobil Växel Premium kan 

användas både med Cellips egna 

och andra operatörers mobila-

bonnemang. I det senare fallet 

tappar man dock linjestatus samt 

möjligheten att visa fastnummer vid 

utgående samtal.

 

 
 U C 

NFC FLYTTAR SAMTAL 
MELLAN TELEFONER

Med version 2.1.1 av uc-plattformen Opentouch Suite 

gör Alcatel-Lucent det möjligt att flytta samtal mellan 

mobiltelefoner och skrivbordstelefoner eller konferenste-

lefoner med hjälp av nfc. Det säger sig tillverkaren vara först 

med. Tanken är att det ska underlätta samtalshanteringen 

för användarna. Andra nyheter i Opentouch Suite är en 

webrtc-baserad  möteslösning och en helt webbaserad 

uc-klient som man ska kunna använda även när man 

befinner sig utanför företagets lan. Klienten 

ska kunna styra både mobil-, bords- och 

hemtelefoner. 

 V I D E O M ÖT E 

SAMARBETET I CENTRUM
Om man kombinerar 360-graderskameran från 

Polycom Roundtable med fyra bildskärmar 

får vi Realpresence Centro, en samarbetslös-

ning som inte liknar något annat. Ställ den i 

mitten och låt mötesdeltagarna slå sig ner 

runt omkring. Tanken är att alla ska ha samma 

möjlighet att dela innehåll och göra noteringar 

på skärmen. Någon risk att du hamnar utanför 

bild om du rör dig i rummet finns det inte heller. 

Som vanligt med Polycoms produkter går 

Centro att ansluta direkt mot Skype/Lync.

14 Telekom idag nr 1•201614 Telekom idag nr 1•2016



 U C 

MER TELEFONI I OFFICE 365
I USA agerar Microsoft sedan i december teleoperatör via Office 365. Så långt har de inte kommit 

här ännu men med nya tilläggstjänsten Cloud PBX ska det gå att köra Skype med telefoni från Micro-

softmolnet. Tyvärr behövs det fortfarande en kundplacerad komponent som kallas Cloud Connector, 

från vilken man gör kopplingen till sin operatör. I princip handlar det om en bantad versin av alla de 

serverroller som ingår i Skype for Business så någon riktig revolution är det inte.

Intressantare för svenskt vidkommande är det istället att Microsoft nu också erbjuder en egen 

bryggtjänst för telefonmöten kallad PSTN Conferencing. Idag kan man köpa liknande tjänster från 

exempelvis Intercall och PSG som tillägg till Office 365 men Microsofts egen tjänst lär bli billigare 

att använda. Lokala nummer i 45 länder ingår i erbjudandet och förutom att ringa in till mötet kan 

man också bli uppringd om man föredrar det.

Ytterligare en mötesnyhet i Office 365 är en tilläggstjänst för stora strömmade event. I Skype 

for Business kan man normalt ha 250 mötesdeltagare men det taket höjs till 10 000 med Skype 

Meeting Broadcast.

 V I D E O M ÖT E 

STÄLL VIDEOSAMTALEN I KÖ
Nästa år blir det förhoppningsvis möjligt att boka videosamtal med exempelvis vårdcen-

traler då kö- och callbacksystemet Teleq får inbyggt stöd för videosamtal. Den nya video-

kanalen har tillverkaren Aurora Innovation tagit fram i samarbete med Visiba Care som 

redan erbjuder videobaserad patientkontakt till sjukvården, men eftersom lösningen blir 

en integrerad del i Teleq slipper användarna hantera flera olika gränssnitt. Videosamtalen 

både köas och genomförs i samma system som vanliga samtal och kunden eller patienten 

kommer kunna göra en bokning via exempelvis vårdcentralens hemsida. Videosamtalet 

genomförs sedan via webbläsaren i antingen datorn eller mobilen.

 T E L E FO N I 

SVENSK SMARTMOBIL  
FÖR IP-DECT
Smart1 ser ut ungefär som en vanlig mobil men 

fler fysiska element, en extra liten display uppe 

på telefonen, röd larmknapp och en klämma 

för att hålla den kvar i fickan avslöjar att det 

handlar om något mer udda – en Android-ba-

serad dect-handenhet. Den är en del i Cobs 

nylanserade ip-dectlösning Smart som också 

omfattar basstationer av multicell-typ och 

administrationsmjukvaran Smart Manager, en 

specialanpassad mdm-plattform som förutom 

telefonerna och de appar man vill använda 

också hanterar användarnas profiler. Telefonen 

kan delas av många användare och man loggar 

in i den med ett nfc-baserat smartcard.

Den lilla displayen används för larm och 

gör att telefonen inom sjukvården kan fylla 

samma behov som en personsökare då man ser 

larminformationen utan att ta upp telefonen 

ur bröstfickan. Förutom dect har Smart1 också 

stöd för datatrafik via wifi.
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Polycom Trio vill ta plats i ditt mötesrum genom att erbjuda flexibel 
anslutning och möjligheten att växa till en enkel videokonferens-
anläggning. Inte dumt men det finns trista begränsningar.

ONFERENSTELEFONER som 
kombinerar sip-anslutning med 
förmågan att agera ljudenhet 

till datorn och mobila enheter via usb 
eller bluetooth är det ont om. Därför 
känns Polycom Trio 8800 som en riktigt 
välkommen nyhet. Tillsammans med 
tillbehöret Visual+ blir det ännu mer 
intressant eftersom vi då får en enkel 
men komplett videoanläggning. Visual+ 
skruvas bakom en standardskärm och 
kommunicerar med Trio via nätverket – 
allt styrs från telefonens fina pekskärm.

Vi testar med Trio direktinloggad mot 
Lync/Skype men det ska fungera även 
mot andra växelplattformar och inom 
kort ska stödet vara lika brett som i 
Polycoms VVX-telefoner. Tyvärr 
hanteras bara ett sip-konto och man kan 
inte registrera Trio mot Office 365, om 

man nu inte köpt Microsofts nya 
tilläggstjänst Cloud PBX. Smidigast är 
att ge telefonen ett eget konto för 
inloggningsproceduren är absolut inte 
tillräckligt smidig för att användarna 
ska logga in med sin egen identitet.

Mycket välljudande
Ljudkvaliteten är inte mycket att orda 
om, den är helt enkelt mycket bra, 

absolut toppklass. Dessut-
om gillar vi att man kan bryg-
ga samtal mellan sip och usb 
om man har ett möte med 
komplexa förutsättningar. Tyvärr 
fungerar det inte med bluetooth, men 
det tycks vara en bugg som Polycom 
borde kunna fixa.

Mjukvaran i Trio har knappt lämnat 
beta-stadiet och uppdateringar har utlo-
vats komma tätt i vår. Trots det funge-
rar det mesta ändå tillräckligt stabilt.

Video med budgetkaraktär
Jämfört med en mer avancerad videoan-
läggning eller video via datorn har Trio 
med Visual+ en hel del begränsningar. 
För det första får man nöja sig med en 
videoström så man kan med andra ord 
inte titta på en presentation och mot-
parten samtidigt. Någon samtidig bild 
av sig själv får man inte heller utan här 
krävs ett långsamt vybyte om man vill 
kolla så att man ser okej ut. Kombina-
tionen Trio med Visual+ erbjuder inte 

MÅNGSYSSLARE 
FÖR MÖTEN

T E ST » P O LYC O M  T R I O

K

1

 Marcus Gustafsson  Per Åhman

 P O LYC O M  T R I O  8800 

Pekskärm: 5-tum, 720x1080 pixlar

Anslutningar: Sip/MS Lync/Skype, usb, bluetooth 4.0, nfc

Nätverk: Gbit ethernet in och ut, wifi a/b/g/n dual band

Nätström: Endast via nätverket (poe)

Mikrofoner: 3 st, räckvidd 6 m

Högtalare: Hd-ljud, 100–22 000 Hz

 V I S UA L + 

Anslutningar: Gigabit ethernet med poe,  

hdmi, 2 x usb, 3,5 mm ljud ut

Upplösning: Upp till 1080p30

Kamera: Logitech C930e

Videokodare: h.264 avc, h.264 hp, Lync 2013 

svc, rdp för presentationsdelning

7
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2

3

heller några delningsmöjligheter. Kör man 
Skype FB är det inget jätteproblem eftersom 
man då enkelt bjuder in sig själv till mötet och 
kör presentationen från datorn. Krångligare 
blir det om man använder en standardbaserad 
videolösning.

Bildkvaliteten är i alla fall godkänd sett till 
den enkla kameran och man kan köra ända 
upp till 1080p30 om får för it-avdelningen.

Som ren konferenstelefon är Trio i dyraste 
laget även om man ser till anslutningsmöjlig-
heterna, häftig design och native-stöd för 
Skype FB – räkna med att betala omkring 
12 000 kronor plus moms. Ytterligare fem eller 
sex tusenlappar kostar Visual+ men kombina-
tion är ändå ett ganska prisvärt och framför 
allt ett enkelt sätt att ge fler mötesrum 
videomöjligheter. Men vi hoppas på stöd för 
bättre kameror. «

4

Logitech-kameran som 

följer med är den enda som 

fungerar med Visual+ ännu. Den 

klarar 1080p-kvalitet med 

hyggligt resultat och den 

vidvinkliga optiken gör att även 

de som sitter nära syns i bild. 

Baksidan är att närvarokänslan 

blir låg och det är svårt att få 

ögonkontakt. Någon digital 

zoom finns inte.

Ljudet är precis som i 

föregångaren IP 7000 

utmärkt. Det låter till och med 

förhållandevis bra via bluetooth 

– klart bättre än i de ljudenheter 

utan sip-stöd vi testade i höstas. 

Med funktionen Noise-block 

påslagen filtreras störande oljud 

effekt bort. Men vi hade kunnat 

önska oss lite högre maxvolym 

för högtalaren. 

Polycom talar tyst om det 

i specifikationerna men 

Trio baseras definitivt på Android 

även om vi inte lyckas identifiera 

vilken version. Om det på sikt 

också kan innebära appstöd låter 

vi vara osagt men förutsättning-

arna borde finnas. Men kanske 

blir det för krångligt med tanke 

på upplägget med en separat 

videoenhet.

Gränssnittet är enkelt och 

överskådligt för användaren. 

Vilka knappar som finns beror på 

vilken typ av växel som telefonen 

är. Ska man ändra inställningarna 

blir det mer rörigt. Vi hade gärna 

sett tydliga ikoner och bättre 

gruppering även här. Som 

administratör kan man sköta 

konfigureringen via webben eller 

med inställningsprofiler. 

1 2 3 4
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Varför krångla till det enkla?

S I STA  O R D E T

 sistaordet@telekomidag.se

INGELLA HORROCKS
Ingella Horrocks jobbar som projektledare och förvaltare inom it på NCC. Hon tror att det finns 
en lösning på allt om man bara tänker till. Hon tycker om att förstå hur vi är som individ men 
också som en del i något större. Hennes bästa tips till it-avdelningen är att alltid börja med 
varför innan man tänker hur. 

UR VÅRA KONFERENSRUM ska se 
ut är något som får mina grå 
celler att vrida sig. Jag saknar 

den gamla självklara lösningen med en 
projektor och en vga-kabel. Jag känner 
inte alls att det är fantastiskt att köra 
digitalt istället för analogt. Hur många 
olika kabelanslutningar ska man 
egentligen ta höjd för? För även om det 
finns trådlösa lösningar så är det 
fortfarande dyrt att köra i stor skala.

Är det något jag gillar mer än teknik 
så är det enkelhet. Lösningar som 
underlättar och lätt kan hanteras av 
användare. Ibland upplever jag att man 
hoppar över att ifrågasätta tekniken för 
att man ser möjligheter isolerat från 
verkligheten. Vi är många som kan 
skriva under på att vi inte kommer att 
ta bättre beslut bara för att vi ser på en 
digital återgivning. 

Jag har aldrig saknat en superskarp 
bild när jag gått på ett möte som använt 
en gammal projektor. Det är ju vad 
hen pratat om som jag fokuserat på. 
Jag har många gånger förundrats över 
människor i affärer med mängder av 
tv-skärmar. De går fram och tillbaka för 
att konstatera att bilden för mer pengar 
faktiskt är bättre än den billigare. Här 
saknar jag frågan om denna skärm på 
sin nästa plats kommer att ha något att 
jämföra sig med.  

Teknik på kontoret är och förblir ett 
verktyg vars syfte är att förstärka 
medarbetarens prestationer så att 
företaget kan korta sina ledtider på ett 
sätt som ger mer pengar. Jag saknar den 
sunda tanken på att det är säljarens lön 
som får hen att säga att vi måste ha en 
knivskarp bild. Det i sig har ingen 
koppling till att vi per automatik tjänar 
mer pengar.

Ett exempel på detta är rum jag 
genom åren sett där någon eldsjäl 
lyckats driva igenom en interaktiv 
whiteboardtavla, ofta kallad smartbord. 
Jag har inga tvivel om att detta är 
superbra inom till exempel skolan men 
på många kontor är trenden tydlig – de 
används inte. Anledningen är att den 
vanliga medarbetaren i sin vardag inte 

saknat funktionen. Det innebär att 
innan man kan fokusera på utbildning 
så måste var och en förstå på vilket sätt 
detta kan tillföra mervärde i vardagen. 
En förutsättning för att man ska vilja 
ändra sitt arbetssätt. 

För några år sedan skulle jag utbilda 
mina kollegor på just en sådan lösning. 
Jag tackade till slut nej. Jag visste inte 
hur jag skulle kunna sälja in det 
eftersom jag insåg att jag inte kommer 
att använda den själv. Jag har ännu inte 
varit på ett enda möte där de används. 

Detta är ett område där jag märkt att 
det kommit extra många ”smarta” 
lösningar. Idag får jag ihop det ännu 
sämre. Tiden har på bara några år 
ändrats helt. 

Till möten idag har vi med oss 
datorer med webbmötesprogram. 
Där finns  också en whiteboardtavla. 
Varför köpa en dyr interaktiv skärm 
till ett  konferensrum när vi redan 
har  programvaran i datorn? Då är 
det väl mycket smartare att köpa en 
touchskärm. Vill man rita så är det bara 
att ta fram whiteboardtavlan. Är någon 
med via webben så kan den också följa 
med på vad som ritas, och konstverket 
kan direkt sparas ner från datorn på 
aktuell plats. 

Så min fråga blir, varför krångla till 
det när det är enkelt som det är? «

H

”Varför köpa en dyr 
interaktiv skärm till 
ett konferensrum när 
vi redan har program-
varan i datorn?”
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