CASE

Clavister använder
City Cloud som bas när
de satsar på cybersäkerhet
som molntjänst
Clavister är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar.
Företaget har funnits i över 20 år och är mest känt för sin brandväggslösning som används av företag och organisationer inom både offentlig
och privat sektor i fler än 150 länder. Clavister är i grunden ett svenskt
företag, med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Örnsköldsvik, vilket
därmed är förankrat i ett av världens mest framgångsrika länder inom
cybersäkerhet och inneburit en stor konkurrensfördel för Clavister.
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Från brandvägg till europeisk helhetsleverantör
inom cybersäkerhet
Som ett led i att möta behoven från dagens och morgondagens kunder har
Clavister arbetat strategiskt med att bredda sin produktportfölj och leverera
tjänster och produkter som motsvarar dagens krav.
Transformationen med att bli en helhetsleverantör har pågått ett antal
år och Clavister har nu börjat leverera på sin strategi genom att paketera
sina 15 olika säkerhetsprodukter inom fem olika huvudområden; Network
Security and Firewall, Identity and Access Management, Device Security
samt Cloud Services. Dessutom erbjuder Clavister tjänsten Management
and Analytics – en kontrollpanel som gör det enkelt för kunderna att
hantera och få en överblick av de underliggande säkerhetslösningarna.

– Clavister har alltid haft all sin produktutveckling i Sverige och vi är måna om
att arbeta tillsammans med svenska eller
europeiska partners. Det finns idag en
stor efterfrågan från kunder att arbeta
med en it-säkerhetsleverantör som har
sina rötter i Europa.

John Vestberg , VD för Clavister
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Molnet och City Cloud centralt i nya strategin
Som ett led i den nya strategin, och som tjänsteområdet Cloud Services
antyder, kommer en del av säkerhetsprodukterna att erbjudas som
molntjänster där City Cloud används som bas för leveransen. Redan
idag levereras Clavister Management and Analytics via molnet och
under innevarande år (2019) kommer ytterligare tre av företagets
produkter erbjudas som molntjänster.

– I vårt arbete att bli en komplett säkerhetsleverantör har distributionen
av våra tjänster varit en viktig del som vi sett över. Att leverera dem som
molntjänster var en självklar väg att gå, säger John Vestberg.

Svenskt ursprung och global räckvidd viktig
del av kunderbjudandet
Att valet av molnplattform blev City Cloud var ett beslut som växte fram
och i slutändan var helt naturligt. Inte minst spelade City Networks

sales@citynetwork.se | www.citynetwork.se

CASE

Clavister använder City Cloud som bas när de satsar på cybersäkerhet som molntjänst

ursprung och förankring i Sverige en viktig roll, liksom att it-infrastrukturtjänsten finns tillgänglig på de nyckelmarknader i Europa där Clavister
ser en stor tillväxtpotential. Särskilt på den tyska marknaden där City
Network har en City Cloud-nod i Frankfurt. Att City Network länge har
använt Clavisters produkter som en del av sin datacenterinfrastruktur
var också en viktig parameter.

– City Network har en unik position på marknaden. De har tjänster som väl
svarar upp till de amerikanska jättarnas kvalitet vilket är en förutsättning.
Men utöver har de processer på plats och ett genomarbetat säkerhetstänk
som är helt unikt Europa. För oss blir City Network därför det enda
europiska alternativet som dessutom har det lilla företagets fördelar i
form av möjligheter till ett nära samarbete. Kombinationen av alla dessa
fördelar är något som vi på Clavister värderar högt, säger John Vestberg.
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Clavisters första molntjänst lanserad
och flera är på väg
När beslutet att använda City Cloud var fattat inledde Clavister arbetet med
att förbereda sin tjänst för att kunna distribueras som en molntjänst via
City Cloud-plattformen. Ett arbete som pågick under någon månad och
som mynnade ut i att några enklare justeringar fick göras för att anpassa
tjänsten för en molnleverans.

– Vi har haft ett bra samarbete med City Network och arbetet med
att anpassa vår mjukvara för City Cloud gick smidigt, inte minst mot
bakgrund av att City Cloud är byggd på OpenStack vilket underlättar
integrationen, säger John Vestberg.

Idag använder flera kunder kontrollpanelen som en molntjänst. Clavisters
utvecklingsavdelning arbetar intensivt med att förbereda ytterligare tjänster
för att de ska kunna levereras via City Cloud då efterfrågan på tjänsterna är
stor från både privata och offentliga verksamheter inom Europa.
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– Tillsammans med City Network har vi tagit ett viktigt kliv mot att
bli en helhetsleverantör av europeisk säkerhet med bas i Sverige,
säger John Vestberg. I framtiden är jag övertygad om att alla kunder
kommer ha en mix av säkerhetslösningar som både levereras som en
installerad programvara och som en molntjänst.

Clavister

City Network

Clavister är en ledande europeisk
leverantör av cybersäkerhetslösningar med mer än 20 års
erfarenhet i branschen. Clavister
har sitt huvudkontor i Sverige men
kunder i fler än 150 länder – allt
från myndigheter, företag och
tjänsteleverantörer. Clavister
erbjuder unika säkerhetslösningar
för att skydda digitala tillgångar
och säkerställa kontinuitet
i verksamheten.

Genom tjänsten Compliant Cloud,
som lever upp till en rad olika
säkerhetskrav kan vi tillgodose
de specifika kraven som ställs på
lagring av finansiell data, patientdata och statlig information för
företag inom finansiella sektorn,
försäkring, hälso- och sjukvård
samt statliga myndigheter.

www.clavister.com
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