
Ett lyckat och ett fortsatt framgångskoncept mellan två företag, 
inget annat går att säga om samarbetet mellan Citrix Platinum-
partnern, AceIQ och Cloud hosting företaget, Crossnet.  Med 
en ny plattformslösning med flertalet medverkande produkter 
från Citrix, har nu Crossnet kunnat effektivisera sin verksamhet 
för att växa till nya höjder med fler kunder

BEHOV
Crossnet kontaktade Citrix då de behövde hjälp med att få en 
enklare hantering och en automatisering av flera funktioner i sitt 
datacenter. Crossnet arbetade tidigare i en RDS-baserad tjänst 
och ville gå över till en mer sofistikerad, flexibel och skalbar tjänst 
från Citrix med XenApp/ XenDesktop. Citrix guidade Crossnet 
vidare till AceIQ som Citrix-partner och efter första mötet var 
arbetet igång då kemin mellan de två företagen stämde direkt.
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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. 

Sofistikerat och Skalbart 
med AceIQ!
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AceIQ gjorde en behovsanalys tillsammans med 
Crossnet och tog fram lösningar på deras önskemål. 
Efter denna implementation kan idag Crossnet 
arbeta med en kontrollpanel som ger en förenklad 
administration av sitt datacenter genom Citrix 
Cloud Portal Service Manager. För att erbjuda sina 
kunder en optimal Cloud Desktoptjänst använder 
Crossnet idag en plattform med Citrix XenApp och 
XenDesktop. De använder även Citrix NetScaler 
SDX i lösningen för flera funktioner så som 
lastbalansering och separering av funktioner samt 
tjänst för sina kunder. 

Crossnet har idag en homogen lösning där varje 
inblandad komponent är byggd för att fungera och 
samarbeta med samtliga komponenter i lösningen; 
vilket innebär för dem att de har en förenklad 
administration, bättre användarupplevelser för 
sina kunder och flexibilitet i vilka plattformar 

som kan nyttjas. De kan även se klara fördelar 
affärsutvecklingsmässigt för sin verksamhet, då 
Crossnet i praktiken nu kan förse sina kunder med i 
stort sett allt IT-relaterat som de kan tänkas behöva 
samt önskar. 

Framtiden
För AceIQ blir nu nästa steg att bygga upp en 
Citrix XenMobile plattform hos Crossnet för att de 
ska kunna hantera sina kunders mobila enheter 
samt applikationer. Plattformen kommer vara fullt 
integrerad med alla de Windows applikationer som 
levereras från deras Cloud Desktop-tjänst.  Till deras 
nya XenMobile plattform kommer Crossnet även 
kunna erbjuda filsynkronisering och fildistribution 
genom Citrix ShareFile. 

- Jag är mycket glad över samarbetet med AceIQ och 

på det sätt de bidragit till Crossnets utveckling. Nu 

fortsätter vi att ta nya steg tillsammans med dem för att 

bli den främsta Cloud Hosting Partnern på den svenska 

marknaden. Lennard Björk VD Crossnet AB
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