Bygghemma.se valde Ipeer tack vare
bra support och hög bandbredd
Bygghemma.se är ett helt nätbaserat byggvaruhus – all försäljning sker via internet. Företaget säljer de
stora varumärkenas produkter till kunder över hela Sverige. Mellan 200 000 och 300 000 personer besöker
företagets hemsida varje månad. För att möta det stora intresset valde bygghemma.se att ha fem dedikerade
servrar hos Ipeer AB.
På servrarna i Ipeers datahall finns företagets hela affärssystem och webbshop, som är en databas med
cirka 80 000 artiklar. Där finns också två servrar för så kallad lastbalansering – systemet känner av vilken av
servrarna som är minst belastad av trafik och styr nya besökare dit. Det minimerar risken att systemet arbetar
långsamt.
Vid sidan av de servrar som används i den dagliga verksamheten har bygghemma.se också placerat en
server hos Ipeer som enbart används för projektutveckling. Det kan handla om att förbättra befintliga system
eller att exempelvis bygga ett helt nytt system för orderbehandling eller automatiska leveransbesked.
Bygghemma.se har sitt säte i Oskarshamn där man har cirka 20 anställda. Kommunikationen mellan
Oskarshamn och Ipeers datahall sker genom en så kallad VPN-tunnel.
– Vi valde att samarbeta med Ipeer för att de håller hög klass på sin support – tack vare den kompetens
de har, och den goda service de erbjuder, gick det mycket snabbt att konfigurera våra servrar. Vi har täta
kontakter med Ipeer när vi arbetar med olika utvecklingsprojekt. Den dagliga driften har fungerat helt
problemfritt, säger företagets it-chef Johan Uddh.
Bygghemma.se använder Windows 2008 i sina servrar. På de fem fysiska servrar man har finns ytterligare
fyra virtuella servrar, varför det totala antalet är nio.

Har du också behov av en skräddarsydd serverlösning? Kontakta Ipeer för detaljerad information om
hur ditt företag kan få specialanpassade tjänster som bäst motsvarar företagets behov. Du når oss på
telefon 0752-400 800 eller via e-post info@ipeer.se samt www.ipeer.se

