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Conscia Sverige är världens första
Cisco IoT Advantage-Partner
Conscia Sverige, en ledande leverantör av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar, blir först i världen att
kvalificera sig som Cisco IoT Advantage Partner. Detta är beviset på genomförda Cisco IoT-utbildningar och
praktisk erfarenhet gällande IoT och industriella nätverk. Conscia har också utvecklat mjukvaran Conscia
DevicePortal som används såväl av privata som offentliga aktörer i flera länder för att snabbt ansluta och
hantera IoT-enheter på ett säkert sätt.
– Conscia har en stor kundbas inom bland annat tillverkningsindustrin, och att vi nu är först i världen som
Cisco IoT Advantage Partner är en tydlig signal om att våra kunder har en förstklassig partner till sin tjänst här
och nu, säger Claus Thorsgaard, CEO, Conscia Group.
– Förmågan att bygga säkra lösningar som låter våra kunder låsa upp kraften i den data de besitter i
produktionsnäten ger oss gemensamma spännande möjligheter till effektivisering och nya affärsmodeller. Det
innebär också att vi kan ta en proaktiv roll och föreslå nya lösningar för kunder inom andra branscher, och
därigenom låta dem ta del av erfarenheter och möjligheter de kanske inte tänkt på, säger Lars Kyhlstedt, VD
för Conscia Sverige.
– Det är först när det snabbt och säkert går att ansluta riktigt många enheter – vare sig det är svarvar i en
fabrik eller högtalare i en skola – som man kan få de avsevärda fördelarna hos nätverkad intelligens med
Ciscos moderna, säkra, effektiva och flexibla nätverk. Därför är vi glada över att Conscia med sin omfattande
expertis inom de senaste teknologierna nu är vår första IoT Advantage-Partner, säger Niklas Andersson, Vice
President, Cisco EMEAR North.
Begreppet IoT – Internet of Things – omfattar en stor mängd olika lösningar för uppkoppling av olika enheter
och saker. Behovet av datainsamling från utplacerade enheter som exempelvis fastighetssystem,
industrienheter, styrsystem eller apparatur inom vården har traditionellt ofta hanterats helt separerade från
klassisk IT. Egna protokoll och krav för hur exempelvis lås, industrirobotar eller röntgenapparater behöver
kommunicera resulterar inte sällan i en unik lösning per behov.
Behovet av att ständigt addera fler och nya enheter, protokoll och datainsamlingspunkter innebär närmast
exponentiellt tyngre börda i hanteringen för varje ny funktion som ska kopplas upp – särskilt om säkerheten
ska beaktas. Med Conscia DevicePortal går det att hantera säkerheten på ett snabbt och effektivt sätt vid
onboarding och hantering av IoT-enheter. En annan stor utmaning är att det krävs hög kompetens för att
hantera IoT-säkerhet utan ett verktyg som förenklar, som Conscia DevicePortal.
– Med Conscia DevicePortal kan även övrig IT-personal, som inte har specialkompetens, sköta arbetet, säger
Ola Magnusson, Head of Group IT Infrastructure på Suzuki Garphyttan, en världsledande tillverkare av
ventilfjädertråd till bilmotorer och transmissionslösningar.
Cisco är världsledande när det gäller kommunikation och nätverk, och erbjuder en stark svit med produkter
och lösningar för just IoT. Oavsett om det handlar om specifika och stryktåliga produkter som klarar
utomhusmiljö eller plattformar som Cisco Cybervision för att ge överblick och säkerhet tar man tillvara på sin
djupa kunskap om hur man bygger skalbara och pålitliga kommunikationslösningar.

Om Conscia
Systemintegratören Conscia Sverige erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster med spetskompetens
inom Datakommunikation, Datacenter, IT-säkerhet, Molntjänster och Operatörsnät, stödd av Nordic Capital.
Vår egenutvecklade programvara CNS säkerställer tillgänglighet, prestanda och Compliance för våra kunder. Vi
är Guldpartner till Cisco, för andra året i rad Cisco Customer Experience Partner i Sverige.
Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på cybersäkerhet, ITinfrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar Conscia efter att stödja
kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till
optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och insikter som visas genom den unika
kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i
branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade ITinfrastrukturspecialister i Europa. För närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder
(Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5
miljarder DKK (335 miljoner EUR). För mer information, besök Conscia.com/se
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