
Riada Cloud ger SCA 
trygg och flexibel drift
Hur SCA optimerat sin Atlassianmiljö med 
hjälp av Riada Cloud och Amazon Web Services.



SCA vill satsa mer på Atlassianplattformen och har valt Jira som sin främsta incident-
hanterare. Det innebär högre tillgänglighetskrav – rapportering av problem i andra system
kräver givetvis att incidenthanteringen fungerar. Prioriterade arbetsverktyg behöver också
fungera för att medarbetarna ska kunna arbeta effektivt. 

Molntjänsten AWS innebär tillgänglighet, säkerhet och flexibilitet. Företaget hade tidigare
satt upp en egen Jira- och Confluence-installation i AWS men lösningen klarade inte de
nya kraven när verktygen blev högre prioriterade. SCA behövde ordning och reda på
underliggande struktur och förvaltning av både AWS och Atlassian.

SCA vill ha en flexibel, stabil och optimerad plattform för viktiga verktyg för incidenthantering
och arbetsprocesser. Med Riada Cloud får de en optimerad miljö för sina Atlassianprodukter
i Amazon Web Services, AWS. Dessutom frigörs tid för medarbetarna på IT-avdelningen som
de kan ägna värdehöjande funktioner för verksamheten.

Skogsbolaget SCA befinner sig i ständig förändring för att vara konkurrenskraftigt på
marknaden. Det gäller givetvis även IT-avdelningen som jobbar med incidenthantering
samt verktyg för arbetsprocesser.

Utmaningen: Säker tillgång till viktiga verktyg
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SCA:s migrering till molntjänsten gick väldigt smidigt. Den största utmaningen var 
att hantera förändringarna med uppgradering till nya versioner av Jira och Confluence
som skedde i samband med migreringen.

Började samarbeta med Riada: 2019

Riadaprodukter: Riada Cloud RCE XT

Atlassianprodukter: Confluence och Jira 

Antal appar: Cirka 20

Aktuellt: SCA har genomfört en lyckad migrering till Riada Cloud 

och har därmed fått bättre skalbarhet och tillgänglighet

Nästa utmaning: Fortsätta jobba med ständiga förbättringar och

effektiviseringar. Utöka med mer funktionalitet som finns i Atlassianportföljen.

Riada Cloud Enterprise med Atlassian Data Center-produkter innebär en skalbar
miljö som alltid är tillgänglig. Flexibiliteten med molntjänsten är en stor fördel och
kan liknas vid legobitar: du bygger en lösning med olika bitar så du får exakt vad du
vill ha. I takt med att AWS lanserar nya resurser, implementerar vi på Riada dessa
för att säkerställa att vi har en effektiv miljö avseende både kostnad och prestanda.
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Lösningen: Migrering till Riada Cloud

För att få en stabil lösning som är optimerad för Atlassianprodukter, valde SCA tjänsten
Riada Cloud som hostas hos AWS. Riadas cloudexperter optimerar miljön med fokus på
att Atlassianprodukterna ska användas på bästa möjliga sätt och alltid vara tillgängliga.



En molntjänst som är ständigt optimerad för behoven
Avbrottsfri drift tack vare proaktivt arbetssätt
Snabbare miljö till lägre kostnad
Hög säkerhet och tillgänglighet
Användare är mer positiva till verktyg som är tillgängliga
Medarbetare inom IT har nu tid att jobba med mer värdehöjande funktioner

Samarbetet skapar trygghet

Med Riada Cloud har SCA fått en molntjänst som ständigt är optimerad för företagets
behov. Riadas cloudkonsulter implementerar optimeringar och analyserar ständigt data
för att kunna anpassa kapaciteten, förebygga problem eller åtgärda komplikationer innan
användarna upptäcker dem. SCA har fått en snabbare miljö till en lägre kostnad, med
avbrottsfri drift och hög säkerhet.

Tidigare var tillgängligheten beroende av att tre personer på SCA hade koll på hur
maskinerna mådde, om något måste uppgraderas, om det fanns störningar eller andra
problem. Nu är systemet inte längre beroende av en handfull personer. För de ansvariga
på SCA innebär förändringen positiva förändringar. De slipper ha jour hela tiden och kan
nu jobba med värdehöjande funktioner för verksamheten.
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Resultatet: Bättre säkerhet, flexibilitet och prestanda

Under migreringen till Riada Cloud har SCA:s stöd, engagemang och förstelse för
helheten varit en framgångsfaktor. SCA har verkligen förstått att detta är ett arbete som
vi gör tillsammans.

Ett ömsesidigt förtroende karakteriserar samarbetet. Dialogen är rak och snabb. Riadas
konsulter fungerar som bollplank och utför även mycket arbete som aldrig syns men
som märks i frigjord tid för IT-avdelningen på SCA.



Ta reda på hur vi kan utvecklas tillsammans. Hör av dig till oss!
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