En kvarts miljon löpare kräver hög kapacitet

Stockholm Marathon är den största av ett dussin löpartävlingar som arrangeras av klubbarna Hässelby
friidrott och Spårvägens FK. Totalt samlar arrangemangen en kvarts miljon löpare – det kräver servrar
med god kapacitet för att hantera anmälnings- och resultatlistor. Valet föll på Ipeer AB som leverantör av
hostingtjänster.
Stockholm Marathon/Tjejmilen AB har två servrar hos Ipeer AB. Här finns web-baserade
anmälningsformulär på fyra språk och tävlingsresultat för en rad stora löpartävlingar. Dessutom naturligtvis
databaser som är kopplade till formulären. Anmälningar kommer in från hela världen. Med sina 20 000
deltagare är Stockholm Marathon är det största arrangemanget. Hälften av löparna är svenskar och
hälften kommer från ett 50-tal länder runt om i världen.
– Eftersom vi får anmälningar från olika tidszoner är det extra viktigt att systemet fungerar tillförlitligt
dygnet runt. Vi ser också att många av anmälningarna inom Sverige sker såväl sent på kvällarna – runt
midnatt – som tidigt på morgnarna, innan folk går till jobbet, säger Bengt Jansson på Stockholm Marathon/
Tjejmilen AB.
Man har valt att ha en Professional Hosting Manager hos Ipeer AB.
– Det betyder att kunden har en egen kontaktperson hos oss och att de har tillgång till fem timmar
konsulttjänster varje månad. Det ingår också en återkopplingsgaranti, vilket innebär att kunden får svar
på sina frågor inom en timme, förklarar Rickard Birelius som är tekniskt ansvarig vid Ipeer.
Med 250 000 löpare som både ska anmäla sig och titta på resultatlistorna blir trafiken på servrarna
omfattande.
– Dessutom lägger vi ut alla tidigare resultat. Det betyder för Stockholm Marathons del ända från
starten 1979. Vi tror att det är många som kommer att gå tillbaka och göra jämförelser, säger Bengt
Jansson.

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

