KUNDREFERENS
Långvarigt och Värdefullt
med AceIQ!

AceIQ´s samarbetspartner Mindgrape introducerade Recipharm
för oss då de var intresserade av hjälp med sin interna Citrixlösning. Ett nu långvarigt och värdefullt samarbete mellan
de två företagen som lett till utveckling och stabilitet av
Recipharm’s IT miljö.

BEHOV
Recipharm kom först i kontakt med AceIQ för några år sedan
då de var i behov av hjälp med sin dåvarande Citrix-miljö. Den
plattform som de hade var nära End-of-Life och behövde bytas ut
till en modernare variant som kunde uppfylla de krav, utmaningar
och behov som Recipharm adresserade gällande både stabilitet
och flexibilitet.

ACEIQ
Med fokus på våra kunders verksamhet, behov samt utmaningar, skapar vi
lösningar som sätter användaren i centrum. I över 18 år har vi tillsammans verkat
i branschen för Citrix relaterade produkter.
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LÖSNING
AceIQ designade en helt ny Citrix-plattform som nu
är implementerad hos Recipharm. De har idag en
Private Cloudlösning med Citrix XenApp, där alla
deras verksamhetssystem samt övriga applikationer
finns installerade. Detta har resulterat i en snabb,
stabil och säker plattform som de nu levererar sina
applikationer samt virtuella Desktops ifrån. Flera
olika komponenter är implementerade i deras nya
Citrix-plattform, för att få den så optimal som möjligt;
komponenter så som XenApp, NetScaler och även
AppSense DesktopNow.
Den sistnämnda komponenten ger lösningen en
extra krydda i form av såväl bättre prestanda i
plattformen, avsevärt snabbare inloggningstider,
minskat behov av hårdvaruresurser, license
management för optimering av licensutnyttjande
samt enkel och stabil profilhantering. Recipharms
nya plattform fungerar också på ett idealiskt

- I vår mest expansiva fas kom vi i kontakt med AceIQ som
vi nu har fortsatt att samarbeta med i flera år. Stabiliteten
på vår nyligen installerade Citrix-plattform lovar gott och vi
känner att vi nu har den rätta grunden för att fortsätta vår
expansion. Tage Gustafsson, IT Director Recipharm

sätt med tunna klienter som de använder och
köper in genom ett samarbete mellan AceIQ
och IGEL. De tunna klienterna har avsevärt lägre
energiförbrukning än vad en normal PC har
och dessutom betydligt längre livslängd, detta
i kombination med en mycket enkel och stabil
administration med ett administrationsverktyg som
är helt gratis, vilket kan hantera såväl Linux som
Windows enheter.
Recipharm är i en expansiv fas och har idag ca 2500
anställda med tillverkning i totalt åtta länder världen
över. Detta gör att AceIQ även erbjuder Recipharm,
strategisk rådgivning, för att på ett bra sätt kunna
stödja och bidra till deras snabba utveckling. Ett
samarbete som är hållbart och långvarigt!

