
Migrering till Atlassian
Cloud ger TV4 Media
gemensam miljö
Hur TV4 Media framgångsrikt har genomfört en
migrering av stora datamängder och en komplex miljö. 



De två företagen som skulle gå samman använde samma verktyg och jobbade på
liknande sätt men i olika miljöer. En migrering var nödvändig och beslutet fattades att
Telias instans på server skulle migreras till TV4:s instans i molnet. 

När två företag går samman, krävs en snabb övergång till en gemensam miljö. Riada har
hjälpt TV4 Media med en smidig migrering till Atlassian Cloud. Nu arbetar alla medarbetare i
molnet, vilket ger ett gott samarbete och förenklad kommunikation. Atlassian Cloud innebär
en stabil, säker och flexibel plattform samt de senaste versionerna av Jira och Confluence. 

När Telia köpte TV4 skapades det nya företaget TV4 Media som består av det
uppköpta bolaget samt en mindre del av Telia. Sammanslagningen av bolagen innebar
ett direkt behov av gemensamma arbetsverktyg för de cirka 500 medarbetarna.

Utmaningen: Migrering till gemensam miljö
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Confluence är den remotevänliga 
arbetsytan där kunskap och samarbete möts.

Jira hjälper ditt team att planera, 
spåra, rapportera och släppa programvara.

“Allt gick över förväntan. Konsulterna på
Riada är väldigt snabba, professionella
och lätta att samarbeta med.”

Mia Johansson, Head of Enabler & Data TV4 Media

Mia Johansson, Head of Enabler & Data TV4 Media

Stora mängder data och en komplex miljö med flera olika appar är utmaningar som
behövde hanteras. Det var osäkert vad som kunde följa med till molnet och vad som
krävdes för att användarna skulle kunna fortsätta jobba på ett liknande sätt. 



Började samarbeta med Riada: 2017

Atlassianprodukter: Atlassian Cloud, Jira och Confluence.

Antal appar: Cirka 10

Aktuellt: TV4 Media har genomfört en lyckad migrering till Atlassian Cloud 

och har därmed fått en gemensam miljö för alla medarbetare.

Nästa utmaning: Optimera arbetet i Atlassian Cloud, Jira och Confluence.

Apparna Jira Cloud Migration Assistant och Confluence Cloud Migration Assistant
har använts som stöd för att utföra själva migreringen och flera testmigreringar har
genomförts i förberedande syfte. Den skarpa migreringen tog en arbetsdag och gick
väldigt smidigt tack vare god planering och kommunikation. För användarna innebar
migreringen minimal påverkan. 
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Kort om TV4 Media

Lösningen: Förstudie, tester och appar
En förstudie utfördes av Riada och skapade rätt förutsättningar för en smidig migrering.
TV4 Media fick svar på vad som skulle fungera, vad man skulle behöva klara sig utan, hur
lång tid migreringen skulle ta och hur medarbetarna skulle påverkas. 

“Själva migreringen gick otroligt smidigt och
påverkade knappt våra medarbetare alls.”

Resultatet: Samarbete och ett tekniskt lyft
Med Atlassian Cloud är alla medarbetare nu samlade i samma miljö och kan samarbeta
effektivt. Molntjänsten innebär hög tillgänglighet, säkerhet och flexibilitet samt
automatisk uppdatering av Jira och Confluence. Eftersom företaget inte längre behöver
ansvara för serverdrift och underhåll, kan ansvariga medarbetare ägna tiden åt mer
värdeskapande arbetsuppgifter. 



Kort om SCA

En gemensam miljö för alla medarbetare

De senaste versionerna av Jira och Confluence

TV4 Media slipper drift och underhåll

En molntjänst som är ständigt optimerad för behoven

Hög säkerhet och tillgänglighet

Samarbetet innebär smidigt genomförande

Riada stöttar nu företaget i arbetet med att strukturera sitt arbete i molnet på ett optimalt
sätt. Genom åren har Riada hjälpt till med olika analyser och andra expertuppdrag.
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Det täta samarbetet är en framgångsfaktor för den lyckade migreringen. Engagemanget
hos TV4 Media har varit avgörande; snabba beslut och en rak kommunikation har drivit
projektet framåt. 

“Vi har fått ett tekniskt lyft med Atlassian Cloud
eftersom vi nu har de senaste versionerna av Jira
och Confluence. Dessutom slipper vi driften.”

Förtroendet för Riadas kunskap är också viktigt. I många projekt diskuterar sig TV4
Media och Riada fram till en lösning: kunden kan sin verksamhet medan Riada tillför
expertisen om verktygen och erfarenheten från andra uppdrag. I detta fall ville TV4
Media ha vägen utstakad av Riada och få migreringen klar snabbt. Rekommendationer
från Riadas konsulter har följts och bidragit till projektets framgång. 

“En fördel när du tar in Riada är att du får tydliga
besked. De vet vad som funkar, hur de ska undvika
problem och sköter kontakterna med Atlassian.” 



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

THERESE LINDEPIL
Head of Consultants
+46 734 11 92 85
therese.lindepil@riada.se

FREDRIK DAHL
Atlassian Solution Architect
+46 766 10 49 10
fredrik.dahl@riada.se

Kontakta oss på Riada
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