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 Etablert i 1982 
 234 ansatte 
 680 MNOK i oms 2011 

 Positive driftsresultater  
 Sunn finansiell struktur 
 Eies av Telenor 

 Hovedkontor i Oslo 
 Kontorer i  Bergen, Tromsø,  

Trondheim, Stavanger, Drammen, 
 Ålesund  

Datametrix er en ledende 

leverandør av kundespesifikke 

IP-løsninger som muliggjør 

sikker kommunikasjon mellom 

mennesker via data, tale og 

video 



Referanser 

Utvalgte kunder 

Telecom 
service 
providere og 
broadcast 

Enterprise 
(Offentlig & 
privat) 

Partnere 



  Samhandling Datametrix 
 



Visjon samhandling 

Levere  samhandlingsløsninger som understøtter de ansattes 
ønskede måte å jobbe på.  

Dette skal gi økt produktivitet, bedre kommunikasjon og mer 
fornøyde medarbeidere. 



IP Telefoni 

Business Workflows IT Productivity 
Personal  

Productivity 

UC / samhandling 

Network  
Consolidation 

Hvor er du på denne reisen? 

PBX 

Basic 
Communication 

Summetone vs forretningsproduktivitet 



  Microsoft Lync 
 





Datametrix – Microsoft Lync 
referanser 



Videre til Ivar Sorknes 



Gjennom nytt datasenter tilbyr 

Datametrix og Telenor skybaserte 

samhandlingsløsninger 

  

  
Ivar Sorknes 
senior executive advisor 

 
Telenor Business 

 
 
Telefon: +4790941599 
e-post: ivar.sorknes@telenor.com 



Innhold 

 

• Markedet vil kjøpe 
kommunikasjons som en 
tjeneste - Cloud 
Computing         

• Telecomindustrien vil 
være en driver av Cloud 

• Telenor lanserer Public 
og Private Cloud 
løsninger 

• Telenor’s interne erfaring 

 



En historie 
 - Fra før begrepet "skyen" var en del av bransjens vokabular 

 



Hvorfor lanserer Telenor Datasenter nå 

• Telenor Datasenter Formål:  

– Etterspørsel etter tjenester 

– Utnytte vår historie og kompetanse som en av Norges 
største driftsleverandører 

– Telenor og våre Partnere (Microsoft og Cisco) ønsker å ta en 
sterkere posisjon i tjeneste markedet.  

– Tilby Partnerløsninger integrert med Telenors basistilbud - 
tale og bedriftsnettverk 

– Har lansert Private cloud  i 2011 og vil lansere Public Cloud 
tjenester i løpet av 2012 

– Bygger på vår erfaring fra vårt interne 
samhandlingsprosjekt – Way of Work, 37.000 brukere 



Telenor har 79 års erfaring med 
”Cloud tjenester” 

• Tjenesten, Frøken Ur, ble 
introdusert i 1932. Telefonuret 
ble på topp oppringt 10 000 
ganger i døgnet bare i Bergen 

• En betydelig ”cloud” 
leverandør i dag + 2.000.000 
brukere 

Mobilt Bedriftsnett 

MeetAt inContact 

Proffnett 

VipNett 

Hosted Exchange 

Mobil Kontroll Sikkerhet 

Telenor Datasenter tjenester 

Verdiøkende tjenester 



Telenor bygge og organiser et Cloud økosystem 
- Ved å verdiøke flere deler av nettverk 
 

Virksomhetetene 

Ansatte 

Båndbredde 
Sikkerhet 

Tjeneste distribusjon 
QoS / gjenomgående 

Datasenter konnektivitet 
API / for tjenesteleverandører 

Autentisering 
Helhetlig SLA 

Betjening og administrasjon 

Public  
Cloud 

Private 
Cloude 

Telenor tilfører verdifullt tjenester, 

kunnskap og kompetanse 

http://www.telenor.com/en/resources/images/TEL_h_pos_3D_c_100mm_tcm28-29470.jpg
http://www.telenor.com/en/resources/images/TEL_h_pos_3D_c_100mm_tcm28-29470.jpg


Terminaler, internet og tjenester blir mer 
integrert. Forskjellen er skjermstørrelsen 

3. The 

Cloud 

2. The Internet 

1. The Edge 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://blogs.citypages.com/blotter/images/Flat_Screen_Plasma_TV.jpg&imgrefurl=http://blogs.citypages.com/blotter/2006/11/crime_blotter_isnt_that_cute.php&usg=__s_EcHNEHeEYMNbIPc5VdO5WGFuc=&h=300&w=300&sz=54&hl=no&start=79&um=1&tbnid=XWPdInWybm2anM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=flat+screen&start=60&ndsp=20&um=1&hl=no&sa=N


Samhandlingsløsninger tilbys i 2 tjeneste 
modeller 

Private Cloud/ 

”Telenor Datasenter” 
Public  Cloud 

Mobilt Bedriftsnett 

http://www.trio.com/web/Hjem_3.aspx
http://www.blogsdna.com/wp-content/uploads/2009/10/Microsoft-Windows-Azure-logo.png


Telenors Datasenter konseptet 

Datasenter beskrivelse 

Kjøling 

Strøm 

Redundance 

? 

? ? 

? ? 

Mobilt Bedriftsnett 

API’er 

Redundant  

Nordic Connect 
Intrusjon Detection Services (IDS) 

Mobil Device  

management 

Sentral backup 

lagring 

Redundant 

Internett aksess Spam og virus filtre 

Drift og overvåking 

24/7/365  

Integrerte tjenester 

Luft og vann kjøling Redundant brann 

Slukking/varsling 

Server racks, unified computing 

Datasenteret er etablert på Cisco UCS plattform av Datametrix, som også er driftsleverandør 



Microsoft Lync som en Hosted tjeneste 
- Telenor Samordnet Hosted Microsoft Lync 

• Ett nummer (”valgfritt”) 

• Lync klienten (PC/Mobil) 

• Drift av Lync  server 

• Integrasjon med kunde-
dedikert AD/Exchange 

• Dobbeltanrop (Mobil, tlf, PC) 

• Click2call 

•  IP telefoni 

• Mobilstatus (presence) 

• Mobilposisjonering (pilot) 

• SMS fra PC 

• Ved anrop, automatisk 
navneoppslag fra tlf katalog 

• Microsoft Lync integrert med 
Mobilt Bedriftsnett/Proffnett 

• Microsoft Lync leveres som en 
tjeneste, dvs. ingen 
investering i servere,  eller 
lisenser 

• Du får nå en løsning for 
telefoni og samhandling både 
på PC og Mobil. 

• En pris per mnd per bruker 

• Etter abonnementsprinsipp 

 

 



• Ensure group alignment 

• Internal communication as a leadership tool 

• Create a stronger group identity 

• Help leaders reach out instantly and receive useful feedback 

• Capitalize on global presence 

• Better co-operation with strategic partners and suppliers 

• Position well in changing markets 

• Reduce our 2007 CO2 baseline  

• Work smarter with leaner organizations  

•  Knowledge sharing and re-use of best practices 

• Organizational readiness in new communication services  

• Increasing organizational connectivity  

•  Managing things smarter  

•  Reduce “Time to Market”  

•  Connect sales/support centers  

•  One company 

Telenor CEO’s 

Telenor GEM 

• Environmental impact 

• Cost, resource and time optimization 

• Best practice sharing 

• Optimum use of global resources   

WOW PROGRAM BUSINESS RATIONALE 



Fornebu was 

Visionary investment  

in our physical workplace 

 

WoW is 

Visionary investment in  

in our virtual workplace 

= future way of work 



Driving adoption and capturing ROI 

Piloting Adoption ROI 

Project Line 

How successful 

is the piloting? 

How successful 

is the Adoption? 

What are the business 

benefits created over 

time? 

Mgt 

Our Customers 

Employees 





63% 

61% 

34 MNOK 

74 HITS 

We learn about adoption and usage 
We learn about our communication and 

collaboration patterns 
We learn about knowledge sharing and 

value creation 

Business Productivity Analytics 



2007-2010 Internal IM/LM interactions 
Only Telenor Departments (CC) 

2007 2008 

 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 

 
 
 
 
 
 
 



Resltat fra Telenor Norge’s 
medarbeiderundersøkelse oktober 2011 

69 % positive 
(opplever en signifikant forbedring) ? 

78 % positive 
(helt eller delvis enige) 

82 %  ? ? 

 

”Jeg synes at Wow gjør 

det enklere å jobbe 

virtuelt” 

 

 

”Jeg opplever at WoW-

verktøyene hjelper meg 

til å samarbeide mer 

effektivt med mine 

kollegaer” 

 

 

”Jeg bruker online 

Meeting én eller flere 

ganger i uken” 

 

94% av Telenor’s Business case ved innføring av Unified Communication & Collaboration 

er spart tid for medarbeidere, kun 6% er sparte kostnader. 

På reiser hadde vi 34 mill. i lavere reisekostnader i 2010, i forhold til 2009 med økt aktivitet. 

 

Det vil si at innføring av nye kommunikasjonsløsning i liten grad er et IKT prosjekt, men et 

organisasjonsprosjekt med fokus på endring av arbeidsprosesser. 



Takk for meg 


