
   

XPEEDIO LEVER UPP TILL FÖRVÄNTNINGARNA!  
  

 HBV hade under en lång tid haft en gammalmodig  

IT-plattform och trögrörlig IT-organisation med en  
    
och samma leverantör, och kände behov av att 

förnya sig, för att motsvara sina medlemmars krav 

och förväntningar på en modern organisation.   
  

Vi ville gå från en trögrörlig IT-miljö med en enda 

leverantör och en massa specialanpassningar till en mer 

snabbfotad och flexibel leverantör som kan erbjuda 

standardlösningar.   

  

 EWA FLOOD, ADMINISTRATIV CHEF HBV  

HBV tog beslut om att gå ut med en anbudsförfrågan på 

ITDrift och IT-Stöd enligt lagen om offentlig upphandling. Den 

dåvarande IT-miljön upplevdes som rörig och långsam, där de 

flesta system, så som affärssystem, mail, CRM-system, var 

specialanpassade för HBV’s verksamhet. Xpeedio vann 

upphandlingen på kvalitet till ett mycket konkurrenskraftigt 

pris, i konkurrens med flera andra leverantörer  

Xpeedio sköter stora delar av HBV’s IT-drift sedan december 

2012, vilket bl a inkluderar IT-drift, support (både via telefon 

och onsite) och övervakning av hård- och mjukvara 24/7/365. 

Xpeedio har ett dedikerat kunskapsteam för HBV, som tar 

hand om alla deras ärenden. Det inger trygghet att det är 

samma, välkända IT-konsult kommer ut till dem onsite och 

hjälper till löpande med frågor och ärenden kring IT-miljön.  

HBV  
  

UTMANING  

Hitta en modern leverantör som kan 

ta hand om alla IT-frågor. Flexibilitet, 

problemslösningsförmåga och hög 

servicekänsla är av stor vikt.   

  

LÖSNING  

Ett dedikerat kunskapsteam inom 

support och IT-drift, samt en konsult 

på plats ett par timmar varje vecka för 

löpande förbättringsarbete.  

VÄRDE  

En försäkring om att IT-miljön alltid 

uppe och rullar, vilket är avgörande 

för att kunna hålla hög service mot 

alla medlemmar.  

OM HBV  

HBV är en ekonomisk förening som 

ägs av Sveriges kommunala 

bostadsbolag, och fungerar som en 

inköpscentral med inriktning på 

fastighetsrelaterade produkter och 

tjänster. Med specialistkompetens 

inom bygg, VVS, energi och säkerhet 

erbjuder HBV allt från samordnade 

upphandlingar till skräddarsydda 

entreprenadupphandlingar.   

Alla upphandlingar genomförs enligt  

Lagen om offentlig upphandling (LOU).  

  

  

 

  

REFERENSCASE 
  

IT - Driftsansvar för HBV 
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Samarbetet mellan Xpeedio och HBV startade i slutet av 

2012. Implementationen genomfördes enligt Xpeedios 

välbeprövade process i enlighet med ITIL (best practice inom 

IT). En av Xpeedios experter inom IT-drift gick igenom 

problemställningar och utmaningar i den befintliga IT-miljön 

och åtgärdade de mest akuta problemen omgående. Ett 

kunskapsteam tog sedan över ansvaret för HBV för den 

löpande driften och förvaltningen baserat på kundkrav och 

behov.  

Vi märker en stor skillnad i kvalitet. Och i flexibilitet. Och 

lösningsbenägenhet. Supporten fungerar jättebra, vi kan 

ringa in när som helst och får hjälp på kort tid.  

Lösningsgraden är så gott som 100 %.  

  

EWA FLOOD, ADMINISTRATIV CHEF HBV  

På sikt är tanken att utöka Xpeedios åtagande som 

ITdriftsleverantör, t ex ska HBV inte har kvar några servrar 

på sitt kontor, utan de ska tas om hand och hostas av 

Xpeedio.   

När Xpeedio har helhetsansvaret för IT, så frigörs tid och 

resurser till HBV’s huvudverksamhet som består av att 

genomföra upphandlingar och ingå ramavtal med 

leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter 

inom fastighetsområdet.  

Vi får den hjälp vi behöver direkt av Xpeedio. Personalen 

är engagerad och intresserad. Xpeedio är en modern 

organisation, som har förstått vad och hur man ska 

leverera. Vi känner att ni verkligen vill det här!  

  

EWA FLOOD, ADMINISTRATIV CHEF HBV  

Vill du veta hur vi skulle kunna hjälpa just dig och ditt 

företag?  

Hör av dig till oss på sales@xpeedio.se eller ring oss på 

telefon 08-5220 03 00.  

  

REFERENSCASE HBV  

XPEEDIOS TJÄNSTER  

IT-DRIFT  

Vet vad du vill ha för IT-stöd för 

din affär, men kanske inte exakt 

hur du gör för att få din IT-miljö 

dit? Det spelar ingen roll om du 

vet eller inte har en aning. Vi 

hjälper dig och tar ansvar för allt.   

IT-SUPPORT  

Vi har arbetat professionellt med 

support i över 10 år och har 

definierat de delar som bygger en 

framgångsrik 

supportorganisation. Rätt 

beteende. Rätt kompetens. Rätt 

process.  

ÖVERVAKNING  

Mätningar av kundnöjdhet visar 

att driftavbrott och bristande 

förmåga att arbeta proaktivt, är 

några av de främsta orsakerna till 

missnöjdhet. Vi arbetar aktivt och 

förebyggande för att undvika 

driftsstörningar och avbrott 

24/7/365.   

OPERATION CENTER  
Ett flexibelt system med flera 

företagskritiska funktioner för 

hantering av företagsdata, 

kostnader, licenser, lösenord, 

inköp, projekt, inventering, med 

flera.  

KONSULTER  

Vi hjälper till med tillfällig 

förstärkning, vid rekrytering eller 

när ni behöver 
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specialistkompetens inom ett specifikt IT-område. 

Våra konsulter är utbildade i DISK (beteende och 

kommunikation) och kundbemötande.  
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