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Bakgrund och Microsoft

• Beslutsunderlag för Microsoft Teams hos 
Skatteverket och Kronofogden. Flera 
myndigheter har följt beslutet.

• eSam arbetat med Microsoft för att hitta 
lösningen, nått vägs ände.

• Alternativen för att kunna nyttja Microsoft 
Moln

• On-premise modell
• Partnermoln, ex Blue

• Alternativet med plåster och bandage går bort!



Digital samarbetsplattform för Offentlig sektor
- Samverkan på Steroider

• Publicerad idag! Rapporten finns på eSams 
hemsida.

• Arbetsgrupp om 8 myndigheter och 
referensgrupp med ytterligare 120+offentliga 
verksamheter. 

• Syfte har varit att påvisa att alternativ till Teams 
(O365) finns.

• Förutsättning är att allt utom säkerhetsskydd ska 
kunna hanteras av dessa lösningar! 

• Rapporten innehåller
• Lista över möjliga lösningar
• Kravlista att återanvända
• Förslag kring samverkan/federering.



Alternativ finns!

• Vi har tittat på 110 leverantörer

• 32 lösningar klarade alla krav!
• Best of breed och 

helhetslösningar

• Testat, demat och utvärderat i 
grupp

• Mötestjänst, gruppchat, fildelning, 
whiteboard, kanban och streaming. 



Samarbetsplattform och mötestjänst?

• Skillnad mot att byta ut Webbex, Zoom, Adobe Connect
jämfört med Teams 

• Mötestjänsten ska bara funka, som del i en plattform.

• Fokus på att ”bygga” en långsiktigt hållbar digital 
samarbetsplattform.



Digital samarbetsplattform för Offentlig 
sektor – del 2
• Arbetet startar omgående! 

• eSam kommer att driva en fortsättning. 
• Framtagande av specifikation för federering mellan olika lösningar
• Kravspecifikation. Ta befintligt kravlista till upphandlingsunderlag
• Installera och sätta miljöer som fungerar!!
• Skapa ett kunskapscentrum



Framtiden

• Leverantörerna förstår äntligen våra utmaningar! Dom vet vad som krävs för att 
sälja (dom allra flesta ialf J )

• Europeiska leverantörer byter ut sina amerikanska underleverantörer.

• Partnerledet har redan visat att dom kombinerar flera lösningar sedan dSam startat. 

• Lösningar ska inte begränsas av juridik.
• Och allt handlar inte om Moln.
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