Case study

BACKUP-EKSPERT TÆNKER
SKALERBART FRA START MED
COLOCATION HOS INTERXION

OM SAC-IT
Siden 2005 har SAC-IT leveret ydelser til
de største danske virksomheder inden for
it, cloudløsninger og konsulentforretning.
Ydelserne er bl.a. strategisk og teknisk
rådgivning og planlægning, implementering og
installation, drift samt overvågning og support af
servere, pc’er og printere.

It-rådgivningsfirmaet SAC-IT har de seneste tolv år benyttet
Interxions globalt forbundne datacentre til cloud-backups,
datahåndtering og virtuel serverdrift. Herigennem har man
løst udfordringer for landets største virksomheder og er
vokset betydeligt. Succesen handler ifølge grundlæggeren
om at tænke skalerbart fra start, så man også i fremtiden kan
løse kundernes problemer.

www.sac-it.dk

På bare tolv år er backup-eksperten SAC-IT vokset eksplosivt til i dag at være én af
landets førende inden for it-rådgivning. Hér har flere ledende medarbejdere en fortid
som konsulenter inden for bl.a. shipping og finans, og i dag servicerer virksomheden
over 100 større virksomheder.

Vores forretningsmodel skal være
så fremtidssikret, at vi kan løse
kundens fremtidige problemer
allerede i dag. Det er heldigvis
en overbevisning, vi deler med
Interxion.
Jackie Amelung
Partner og CEO hos SAC-IT

”Vores forretning bygger på den erfaring og det netværk, vi har med i rygsækken
fra vores tid som it-konsulenter hos en række af landets største virksomheder. Det
betyder, at vores setup måske er overkill ift. kundernes nuværende behov, men vi vil
hellere være på den sikre side. Selvom vi på papiret leverer bl.a. backup-løsninger,
så er vi faktisk nærmere en rådgiver, der skal forudse problemer, før de opstår,” siger
Jackie Amelung, Partner og CEO hos SAC-IT.

Tænk hele vejen rundt om kunden
Om Interxion
Interxion er en førende leverandør af
cloud- og carrier-neutrale colocationdatacentertjenester, der betjener en
bred vifte af kunder gennem mere end
45 datacentre i 11 europæiske lande.
Interxions uniforme og energieffektive
datacentre tilbyder kunder høj sikkerhed
og oppetid for deres forretningskritiske
applikationer. Med adgang til mere end
700 netværksudbydere, 21 europæiske
Internet Exchanges og de førende
cloud- og digitale medieplatforme har
Interxion skabt datacentre med digitale
knudepunkter for cloud, connectivity,
digital media og finans, hvilket fremmer
netværk, vækst og samhandel mellem
vores kunder.
www.interxion.com

Mange kunder hos SAC-IT har været med siden starten, og virksomhedens stærke
kunderelationer skyldes fokus på rådgivning og individuelle løsninger.
”Pakkeløsninger duer ikke i 2018. Du skal tænke hele vejen rundt om kunden i din
rådgivning. De fleste kunder har et superkomplekst it-setup, så drejer det sig fx kun
om hosting, så er der mere oplagte bud i markedet. Og vi tøver ikke med at sende folk
videre, hvis det er bedst for dem. Det er noget, jeg bruger meget tid på internt, så vi ikke
ender med at blive for tyndt spredt ud,” siger Jackie Amelung.
SAC-IT fremhæver Interxions professionalisme og velforbundne datacenter som direkte
årsager til det 12-årige colocation-samarbejde, der gør det muligt for SAC-IT at holde
fokus på rådgivning og individuelle kundeløsninger.
”Når man hele tiden tænker kundens behov ind i sine anbefalinger og løsninger, så
er det en fordel at have en stor værktøjskasse. Og det har vi hos Interxion i form af
direkte adgang til førende clouds, systemintegratorer og hostingudbydere. Desuden har
virksomheder også mulighed for at udarbejde deres helt eget cloud-setup, hvilket et
stigende antal kunder efterspørger,” tilføjer han.

Backup – et es i ærmet i virksomhedens it-kabale
Virksomheders fokus på datasikkerhed og –tilgængelighed resulterer i øget efterspørgsel
på fremtidssikrede backup-løsninger. I dag er det muligt for virksomheder at outsource
backups til en cloud helt uden driftsforstyrrelser. Det kræver dog, at virksomhederne har
overblik over hele deres it-setup.
”Vi ser fortsat eksempler på virksomheder, som på papiret er godt dækket ind, hvis
deres primære it-systemer bliver sat ud af spil. Men én ting er at have backup af sin
produktionsdata – en anden er at have den nødvendige kapacitet til at starte op igen
efter et nedbrud. I værste fald kan det betyde, at 200 medarbejdere i produktionen må
indstille arbejdet. Det tager vi højde for, og det sker ikke hos os, da vi enten kan tilbyde
vores egen løsning eller finde en anden leverandør, der også er under samme tag hos
Interxion,” siger Jackie Amelung.
Han tilføjer, at SAC-IT fra starten har ladet sig inspirere af kæmpestore virksomheders
it-setup, som i dag gør virksomheden i stand til at håndtere langt mere trafik, end
kunderne normalt har brug for.
”Vores forretningsmodel skal være så fremtidssikret, at vi kan løse kundens fremtidige
problemer allerede i dag. Det er heldigvis en overbevisning, vi deler med Interxion.”

Kunder kræver 24/7
Halvdelen af medarbejderne hos SAC-IT har til huse i USA. Hermed kan man yde
support til virksomheder på alle tider af døgnet.
”Moderne virksomheders it-miljø sover aldrig. Derfor er det vigtigt, at kunderne møder
en kompetent tekniker og ikke bare en telefonpasser, når noget går galt. Desuden er vi
tovholder på vores kunders projekter, og som rådgivere er det vigtigt, at vi tør udfordre
vores kunder, så vores kunders forretning hele tiden er i fokus,” slutter Jackie Amelung.
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