
FCG
Hybridlösning ger FCG pålitlig IT-leverans och rätt 

verktyg för tillväxt

Konsultföretaget FCG behövde en ny IT-partner för drift och support. De sökte en 
lösning för att stödja företagets fortsatta tillväxt, med bättre verksamhetsstöd och 
kontroll. Genom Proact Hybrid Cloud och flera tjänster från Proact har FCG fått en 
IT-kostym att växa i.

FCG är ett konsultföretag inriktat mot de finansiella marknaderna. Sedan starten i 
Sverige 2008 har företaget byggt upp en verksamhet med fyra kontor i tre nordiska 
länder, och drivs med en tydlig tillväxtstrategi. Från 2016 till 2018 har FCG vuxit 
från 80 till 150 medarbetare. 

Utmaningen
För sin IT-leverans har FCG alltid litat till externa partners, genom outsourcing av 
drift och support, leasing av utrustning och med tiden också molntjänster. I takt med 
att organisationen blev större stod det klart att FCG behövde en mer resursstark 
IT-partner. Man vände sig till ett antal tänkbara leverantörer och bjöd in dem att 
presentera förslag på en större och mer skalbar IT-plattform. 

Eftersom FCG varken har en egen IT-avdelning eller IT-chef har de egna konsulterna 
agerat beställare. Magnus Nelding, som är specialist inom IT-säkerhet, fick 
huvudansvaret för upphandlingen när han började på FCG.

– Det var ingen tvekan om att Proact skiljde sig från mängden bland de leverantörer 
som vi hade bjudit in. Vi fick ett stort förtroende för dem från början och intrycket 
förstärktes av den skriftliga offerten. Vi såg också ekonomiska fördelar, då kostnaderna 
för migreringen skulle bli lägre, säger Magnus Nelding.

Utmaning
Konsultföretaget FCG hade växt ur sin befintliga 
IT-infrastruktur och behövde en mer resursstark 
partner för att ta hand om drift och support, 
samt som IT-rådgivare.

Lösning
• Migrering till Proact Hybrid Cloud, med 

komplett infrastruktur och drift av kritiska 
verksamhetssystem 

• All utrustning för användarna förnyades, 
inklusive uppgradering till Windows 10 och 
Office 365

• Microsoft Intune för administration av 
mobila användare och enheter

• Nya Wi-Fi-nätverk på kontoren med central 
övervakning 

• 24/7 support från Proact
• Hårdvaruleasing med finansiering från 

Proact 

Sammanfattning

Case Study



Fördelar
• Uppgradering av operativsystem och 

Office-applikationer kunde genomföras 
parallellt med bytet av driftplattform och 
leverantör.

• IT-infrastruktur med hög säkerhet som 
säkerställer anpassning till GDPR och 
finansmarknadens regelverk.

• Proacts närvaro i flera länder 
underlättar FCG:s planer på att utvidga 
verksamheten.

•  Skalbar lösning där hårdvaruleasing ingår 
gör det enkelt att lägga till nya användare.

FCG tänkte till att börja med flytta över sin befintliga IT-miljö i stort sett oförändrad till 
en ny outsourcinglösning. Uppgraderingar och större förändringar kunde vänta, då 
detta sågs som riskfaktorer i samband med den migrering som väntade. 
Proact var den enda av de möjliga leverantörerna som avvek från dessa förutsättningar 
och lämnade ett förslag som mer tydligt pekade framåt. På några viktiga punkter 
tänkte Proact annorlunda. Bland annat fick FCG rådet att uppgradera användarna 
från Windows 7 till Windows 10, liksom att flytta Office-applikationerna till molnet 
genom Office 365.

– Jag hade varit skeptisk till de uppgraderingarna innan, men Proact gjorde ett bra 
jobb med att övertyga oss om att det var rätt. Det betydde mycket att de kunde visa 
upp goda referenser på tidigare migreringar till Office 365 som de genomfört, säger 
Magnus Nelding.

Hur Proact hjälpte till
Bytet av IT-partner kantades av betydligt större svårigheter än FCG hade väntat. 
Orsaken fanns i ”bagaget”; det var sämre ställt än väntat med den befintliga miljön 
och underlaget för migreringen stämde inte alltid med verkligheten.

– Det var en knepig situation för en ny leverantör att komma in, men Proact 
hanterade den exemplariskt och på ett proffsigt sätt. Vi kom överens om en lösning 
med delvis nya villkor utifrån de verkliga förutsättningarna, säger Magnus Nelding.
I vissa fall var det nödvändigt att helt börja om och hantera migreringen som en 
nyinstallation. Den ursprungliga tidsplanen var då inte längre realistisk och det var 
uppenbart att arbetet måste få ta längre tid. Efter ungefär ett år, i mitten av 2018, var 
alla delprojekt klara och förvaltningsfasen kunde ta vid.

Tillväxten har också skapat nya förutsättningar. Under tiden som IT-migreringen 
genomförts har FCG öppnat nya kontor i Malmö och Oslo, och det lär bli fler. Att 
Proact har egen personal där FCG finns är en uppenbar fördel.

FCG är verksamma inom finanssektorn där uppdragen kräver ett starkt fokus på 
säkerhet. Bytet till den nya IT-infrastrukturen har även givit tillfälle att se över och 
förbättra skyddet mot externa hot och minska riskexponeringen.
I lösningen ingår att Proact hanterar backup och dataskydd. Det sker på ett sätt 
som hjälper FCG att möta kraven från den nya GDPR-lagstiftningen, liksom att 
följa de finansiella regelverk som FCG indirekt har att rätta sig till genom sina 
kunduppdrag.

Samtidigt som FCG ställer höga säkerhetskrav är det angeläget med moderna 
lösningar som kan ge ett effektivt stöd till mobila användare och distansarbete. 
Tidigare fanns en VPN-lösning för fjärruppkoppling. Nu används Microsoft Intune, 
en molnbaserad lösning för central hantering av mobila användare och alla slags 
mobila enheter. 
Någon särskild klientprogramvara som VPN behövs inte längre och FCG har infört 
tvåfaktorsautentisering för mobila användare, vilket också förbättrar säkerheten. 
Vidare har en ny behörighetsstruktur för IT-resurserna införts, vilket ger bättre 
kontroll. Även de trådlösa WiFi-nätverken på arbetsplatserna har bytts och kan nu 
administreras centralt på ett säkert sätt. 

Övergången till Office 365 handlar om mer än en flytt till molnet. Tjänsten ger tillgång 
till en rad appar, utöver Skype som FCG använt redan tidigare. Det öppnar för nya 
sätt att arbeta.

– Mail har minskat i volym och betydelse för oss, vilket varit en målsättning. Vi vill 
styra över kommunikationen till kanaler med bättre struktur och kontroll, säger 
Magnus Nelding.

Även användare utanför den egna organisationen påverkas positivt av 
förändringarna. I kundprojekt med externa användare brukade FCG utnyttja 
traditionell fildelning med delade mappar, vilket nu inte längre behövs. Istället 
har Sharepoint fått en nyckelroll som samarbetsverktyg, både internt och i 
kunduppdrag. För gruppchatt används ett annat Microsoft-verktyg, Teams, som 
också ingår i Office 365. 

“- Bytet till Proact har mottagits 

positivt inom vår organisation. 

Vi fick stöd av en etablerad aktör 

med rätt kompetens och de 

strukturer som krävs för att driva 

förändringsprojekt. Användarna 

upplever bättre tillgänglighet och 

att de får god support.”

Magnus Nelding,
IT security expert
FCG
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Bättre funktionalitet
Uppgradering av 
operativsystem och 
Office-applikationer 
samtidigt med 
övergång till ny 
driftplattform.

Verksamhetsstöd 
Proacts närvaro 
i flera länder 
underlättar FCG:s 
expansionsplaner

Regelefterlevnad
IT-infrastruktur 
med hög säkerhet 
säkerställer 
anpassning 
till GDPR och 
finansmarknadens 
regelverk.

Skalbarhet
Leasing av hårdvara 
gör det enkelt 
att lägga till nya 
användare.

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående 
integratör inom datacenter och 
molntjänster. Genom att leverera flexibla, 
tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar 
Proact verksamhetsnytta som hjälper 
företag och myndigheter att minska 
risken och sänka kostnaderna, samtidigt 
som det ökar rörligheten, produktiviteten 
och effektiviteten.Vi har genomfört över 
5.000 framgångsrika projekt världen 
över, har mer än 3.500 kunder och
hanterar för närvarande över 100 
petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 
anställda och har verksamhet i 15 länder i 
Europa och i USA. Proact grundades 1994 
och moderbolaget Proact IT Group AB 
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan 1999 under symbolen PACT. För 
ytterligare information om
Proact besök vår hemsida www.proact.se

IT-infrastruktur levererad som en tjänst genom Proact Hybrid Cloud utgör 
ryggraden i den nya lösningen. Utöver detta köper FCG applikationer som tjänst 
från andra externa leverantörer, bland annat affärssystemet, kundstöd (CRM) och 
tidrapportering. FCG har även valt support från Proact, med tillgänglighet dygnet 
runt (24x7). Här ingår support till användare med dator och mobila enheter till ett fast 
pris per månad.

FCG har också kvar system som körs på dedikerade servrar, där Proact anlitas 
för traditionell outsourcing, men målet på sikt är att få in allt som går i en modern, 
virtualiserad och molnanpassad miljö. 
– Vi uppskattar att Proact driver på och föreslår olika slags molnlösningar för att 
sänka våra kostnader, även om det innebär att deras åtagande för vår IT-leverans 
minskar, säger Magnus Nelding.

Lösningen omfattar även finansiering, där FCG leasar sin utrustning från Proact. All 
hårdvara har bytts i samband med övergången till den nya miljön. Och med hjälp av 
en självserviceportal, där FCG kan lägga beställningar direkt till Proact, ska det bli 
ännu smidigare att tillgodose nya behov i den växande organisationen. 

– Bytet till Proact har mottagits positivt inom vår organisation. Vi fick stöd av en 
etablerad aktör med rätt kompetens och de strukturer som krävs för att driva 
förändringsprojekt. Användarna upplever bättre tillgänglighet och att de får god 
support, säger Magnus Nelding.

Fördelar

Om FCG 

FCG är ett konsultföretag som främst är 
verksamt bland finansiella aktörer som 
står under Finansinspektionens tillsyn. 
Bland kunderna finns även företag inom 
andra branscher där bolagsstyrningen 
påverkas starkt av reglering.
Företagets 150 medarbetare är 
specialister inom juridik, finansiell 
ekonomi, affärstyrning och riskhantering. 
FCG driver en tydlig tillväxtstrategi. Sedan 
starten i Sverige 2008 har företaget 
byggt upp en verksamhet med kontor i 
Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Oslo.


