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HANDLARRUM 2
IT-Projekt

Beskrivning
av tjänsten
Ström2 anlitas av banker, fondkommissionärer
och förvaltare för att genomföra större eller mindre
förändringsprojekt inom handlarrum. Vad som är
ett projekt varierar men gemensamma faktorer är
att det är avgränsat i tid, har sin egen budget och
innebär arbetsuppgifter delvis utöver den dagliga
verksamheten. Projekten varierar i omfattning men
är ofta mellan 3 till 12 månader. Flera byggprojekt
är längre. Vissa mindre systemimplementationer
eller uppgraderingar kan naturligtvis vara kortare
än 3 månader. Flera av våra kunder har redan egna
utarbetade projektmodeller och vi anpassar oss då
efter dessa.
För våra uppdragsgivare är handlarrummen en för
verksamheten mycket kritisk del. De måste helt enkelt
fungera, normalt 24/7. Därför måste alla störningar
begränsas till ett absolut minimum. Gemensamt för
Ström2´s leveranser till handlarrum är därför alltid höga krav
på tillgänglighet till system och tjänster under projekttiden.
Vi anpassar därför alla nödvändiga leveranserna utifrån
verksamhetens krav - inte tvärt om.
UPPGRADERINGSPROJEKT
Exempel på denna typ av projekt är uppgradering från
Windows XP till Windows 7. Ström2 är projektledare
för utrullningen, och med specifik kunskap om
värdepappershandlares behov och krav. Inte minst
kring de speciella utmaningar man ställs inför vad gäller
lokalinstallerade applikationer, tester och officekompatibilitet
mm. Omfattningen av denna typ av projekt är ofta 6-18
månader.
FORTSÄTTNING PÅ BAKSIDAN!

KORT OM STRÖM2 CONSULTANT GROUP AB
Ström2 startade i januari 2004. Vårt kontor ligger på
Tegeluddsvägen 92 i Stockholm och vi har kunder i hela
Mälardalsområdet. Vi har tre ledord; teknik, struktur,
verksamhetsförståelse.
Teknik. För oss är teknik viktigt. Vi har god teknisk kompetens
inom de områden vi verkar. Vi jobbar med teknik med målet att
underlätta arbetet för de människor som nyttjar tekniken i en
specifik verksamhet!

EXEMPEL PÅ IT-PROJEKT INOM HANDLARRUM:
• Uppgraderingsprojekt, till exempel uppgradering av systemplattform,
specifika system eller hårdvaror.
• Upphandling av system, till exempel verksamhetskritiska system för
värdepappershandel eller tradingtelefonisystem.
• Flytt av handlarrum till andra lokaler, städer eller länder. Att i
projektform ansvara för tekniken i handlarrummet/handlarrummen
fungerar under hela flyttprojektet.
• I projektform ansvara för byggnation av nytt handlarrum i nya lokaler
tillsammans med byggherre och arkitekter.
• Uppgradera och implementera system för användarna i handlarrum.

För oss är också en bra struktur viktigt, både vad gäller vår egen
struktur och förståelsen för våra kunders struktur, arbetsmetoder
och processer.
För oss är också verksamhetsförståelse viktigt. Framförallt när
det gäller områdena bank, finans, energi, försäkringsbolag samt
försvarssektorn där vi har djup kunskap och lång erfarenhet.
Vi sätter även ett värde i att vara enkla att ha att göra med.
Välkommen till oss!

STRÖM2 LEVERERAR INTE IT-KONSULTER, VI LEVERERAR RESULTAT!
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IT-projekt

UPPHANDLING AV SYSTEM
Ström2 har mångårig erfarenhet av att driva upphandlingsprocessen
samt aktivt ansvara för att upphandlingarna följer planeringen och
bevakar avtalsvillkor etc. Upphandlingsarbetet sker i nära samarbete
med aktuella intressenter såsom användare från verksamheten, riskmanagement, IT, upphandlingsavdelning och complianceavdelningen.
Exempel på upphandlingsuppdrag är IT-system för trading, marknadsinformationssystem, tradingtelefoni, inspelning och supportfunktioner.
Att planera och genomföra ett upphandlingsuppdrag varierar vanligen
mellan 3-12 månader.

UPPGRADERING OCH IMPLEMENTATIONSPROJEKT
Systemuppgraderingar ska ske regelbundet för att verksamhet och
produktion ska fungera smärtfritt. Därför måste de alltid utföras på ett
kvalitativt säkert sätt och utan att det blir störningar i

”Vi anpassar alltid leveranserna
efter er verksamhet”

FLYTT AV HANDLARRUM
Ström2 har på flera kunders uppdrag ansvarat för IT-flytt av
handlarrum.

verksamheten. Ström2 utför systemuppgraderingar som kan innebära
att uppdragsgivaren går från en systemversion till en annan, byter
hårdvaruplattform, går från feta till tunna eller virituella klienter.

En flytt av handlarrum kan ske inom en och samma byggnad mellan ett
våningsplan till ett annat, det kan vara till nya lokaler eller utomlands.
Gemensamt är de höga kraven på tillgänglighet och att flytten måste
vara ytterst välplanerad och genomföras under kort tid och naturligtvis
med en tydlig rollback plan. En IT-flytt av ett handlarrum har ofta en
projekttid på 2-6 månader.

Ett uppgraderings- eller implementationsprojekt är ofta mellan 2-3
månader.

I PROJEKTFORM ANSVAR FÖR BYGGNATION AV NYTT HANDLARRUM
Ström2 kan ansvara för tekniken vid nybyggnation av nytt handlarrum.
Detta i nära samarbete med arkitekter, inredningsarkitekter, IT med
flera.Omfattningen av en denna typ av projekt är ofta mellan 12-24
månader.
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