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Fujitsu satsar på svensk innovation
Det svenska innovationsföretaget Speedment AB utvecklar lösningar till databas-servrar som ger
100 000-tals fler IOPS än traditionella servrar. Detta har övertygat Fujitsu om att använda tekniken i sin
nya produktportfölj –Fujitsu Database Appliance.
Innovationen kallas Speedment X och fungerar för alla typer av databaser. De första skarpa produkterna lanseras av
Fujitsu Sweden AB idag.
-Vi märker att våra kunder i snitt fördubblar sina datavolymer varje år. Svarstiderna blir långa och IT-avdelningarna får
lägga all sin tid på att försöka optimera databaserna säger Mathias Gyulai, Datacenterspecialist på Fujitsu. Med hjälp av
Speedments teknik kan vi nu erbjuda en helt ny serie av databasservrar där kunden får betydligt bättre prestanda.
Produkterna är färdigpaketerade med Fujitsus helt nya PRIMERGY S7-serie och mjukvara för att direkt komma igång med
databasen. BIOS-, Kernel- och OS-optimeringar samt service och support ingår.
– Vi har gjort kundinstallationer där vi fått ner databasfördröjningen med 97%, samtidigt som licenskostnaderna kunnat
sänkas med 150.000 kr/år säger Carina Dreifeldt, VD på Speedment AB. Kunden tjänade in investeringen första året.
Databasservrarna är speciellt konstruerade för att hantera databaser så effektivt som möjligt och är som standard
utrustade med stort arbetsminne och extremt snabb lagring, något som kan förbättra prestanda mellan 10 och 1 000
gånger beroende på tillämpning. De passar till alla typer av databaser såsom Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2,
MySQL, Informix med flera och kan köras på valfritt operativsystem, till exempel Windows, Linux eller Solaris.
-Det känns verkligen kul att ett företag som Fujitsu, satsar på vår teknologi, säger Carina Dreifeldt, deras logistik och
serviceorganisation borgar för att vi framgångsrikt ska kunna öka försäljningen av våra produkter.
-Vi kommer att satsa stort på Speedments lösning säger Fredrik Hultqvist, produktförsäljningschef på Fujitsu. Produkten
passar till alla databaser oavsett typ eller storlek, vilket gör den till en volymprodukt.
Prisexempel (exkl.moms)
Instegsmodell
Baserad på server med 6 cores, 64 GB RAM, 600 GB PCIx-flashdisk och 2x1 TB SAS-disk:
Mellanmodell
Baserad på server med 12 cores, 144 GB RAM, 1.2 TB PCIx-flashdisk och 12x600 GB SAS-disk:
Enterprisemodell
Baserad på server med 16 cores, 196 GB RAM, 3.2 TB PCIx-flashdisk och 24x600 GB SAS-disk:

149.900:275.000:525.000:-

För mer information, vänligen kontakta:
Mathias Gyulai, Datacenterspecialist, Fujitsu Sweden AB, telefon 08-793 7000, mathias.gyulai@se.fujitsu.com
Carina Dreifeldt, VD, Speedment AB, mobil 0702 - 69 24 01, carina@speedment.com
Teknikvideo
http://www.youtube.com/watch?v=adeyHduGw6w
Om Fujitsu
Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing,
konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har 1 200 anställda
och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel,
industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med drygt 170
000 anställda globalt i över 100 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt
på 4,5 biljoner yen (55 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011. Fujitsu prioriterar miljöarbetet – ett exempel
är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStar-anpassade servrar. För mer information vänligen besök:
http://se.fujitsu.com

Om Speedment
Speedment bildades 2007 och utvecklar avancerade IT-lösningar för kunder med stora databaser, visioner och nya affärskoncept.
Genom en unik plattform kan kunder erbjudas fördelar inom IT såsom extrem prestanda, skalbarhet, flexibilitet och höga krav på
utförande. Bolaget har kontor i Göteborg. Kundlösningar har levererats inom tidning & media, bank & finans, underhållning, utbildning,
film & musik samt transportsektorn. 2011 tilldelades Speedment priset som en av de bästa svenska innovationerna i molnet. För mer
information vänligen besök www.speedment.com.

