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Conscia blir AppDynamics Pioneer Partner och 
satsar på automatisk felsökning - AIOps 
 
IT-infrastrukturspecialisten Conscia Sverige har nått Pioneer Partner status med Cisco 
AppDynamics, världens ledande Application Performance Monitoring (APM) lösning och 
fullständiga, verksamhetsinriktade monitoreringsplattform. Conscia och AppDynamics har 
redan flera gemensamma kunder bl.a. inom finanssektorn och Pioneer Partner-statusen är en 
naturlig fördjupning av denna relation. Det nya partnerskapet kommer att låta båda parter 
utnyttja en gemensam plattform och kunskapsbas för att öppna nya möjligheter hos befintliga 
och nya kunder i Sverige. 
 
–  Vi är glada över möjligheten att samarbeta med Conscia och implementera AppDynamics 
branschledande lösningar för APM, AIOps och full-stack monitorering. Conscia har varit en Cisco 
Gold-partner i många år, och vi är väl medvetna om deras höga nivå på teknisk expertis och leverans 
till kund. I synnerhet deras förmåga att koppla slutkundsupplevelser med tekniska lösningar gör 
dem till en utmärkt partner för AppDynamics. Här finns också en tydlig möjlighet att öka 
effektiviteten och affärsresultaten för Conscias befintliga Ciscokunder genom djupare integration 
med Ciscoportföljen, till exempel Cisco Intersight Workload Optimizer, säger James Harvey, regional 
CTO på AppDynamics. 
 
–  I dagens digitala värld är applikationen och slutkundens upplevelse kung. Ett personifierat och 
snabbt flöde inom en applikation ger verklig kundnöjdhet. Samtidigt innebär den tekniska 
utvecklingen med mikrotjänster, multipla molntjänster och API-kopplingar att det aldrig varit svårare 
för företagen att få en bra överblick över detta datatrafikflöde. Conscia arbetar nära kunderna för att 
designa, implementera och optimera IT-infrastruktur på ett säkert sätt. Att kunna garantera dessa 
kunder en god slutkundsupplevelse är nästa naturliga steg. Intresset för att få ökad visibilitet i såväl 
egna datacenter som i molnet har mötts av stort intresse hos våra kunder i Sverige, säger Conscia 
Sveriges VD Lars Kyhlstedt. 
 
AppDynamics är en full-stack, affärscentrerad observationsplattform som hjälper tekniker att 
förhindra digitala prestandaproblem genom att övervaka molnbaserad teknik och traditionell 
infrastruktur för att förstå exakt vad som driver användarupplevelser och påverkar företagets 
resultat. 
 
Conscia Group, stödda av Nordic Capital, erbjuder 200 expertkonsulter och en bred portfölj av 
lösningar och tjänster inom IT-infrastruktur. Som en Cisco Gold Partner med 30 Cisco 
expertcertifieringar bara i Sverige har Conscias konsulter extremt god kunskap om Cisco lösningar. 
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För mer information, kontakta 

Lars Kyhlstedt VD, Conscia Sverige AB 
Tel.:   +46 (0) 76 762 60 36 
Mail:  lars.kyhlstedt@conscia.com  
 

Om Conscia  

Systemintegratören Conscia Sverige erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster med spetskompetens 
inom Datakommunikation, Datacenter, IT-säkerhet, Molntjänster och Operatörsnät. 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, IT-
infrastrukturlösningar 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 IT-
infrastrukturspecialister 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 
 

Om Cisco 

Cisco (NASDAQ: CSCO) är världsledande inom teknik som driver Internet. Cisco inspirerar till nya möjligheter 
genom att tänka om dina applikationer, säkra dina data, förvandla din infrastruktur och ge dina team en global 
och inkluderande framtid. Upptäck mer på nätverket och följ oss på Twitter. 
 
Cisco och Cisco-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco och / eller dess 
dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på www.cisco.com/go/trademarks. 
Tredjepartsvarumärken som nämns tillhör respektive ägare. Användningen av ordet partner innebär inte ett 
samarbetsförhållande mellan Cisco och något annat företag. 
  

Om AppDynamics 

AppDynamics, en del av Cisco, är världsledande APM-lösning (Application Performance Monitoring) och full 
stack, affärscentrerad observationsplattform som hjälper tekniker att förhindra digitala prestandaproblem 
genom att övervaka molnbaserad teknik och traditionell infrastruktur för att förstå exakt vad som driver 
användarupplevelser och påverkar företagets resultat. Kärnprodukterna inkluderar: Business iQ, Experience 
Journey Map och Cognition Engine. 
 
AppDynamics har erkänts av Gartner som en ledare på APM-marknaden i mer än åtta år och placerades högst i 
"förmåga att utföra" i Gartners 2020 Magic Quadrant Report för APM. Det fick Glassdoors pris för bästa 
arbetsplatser 2019 och Fortunes topp 5 bästa arbetsplatser 2020 som en del av Cisco. 
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