Udfordring

Mobile løsninger spiller en central rolle i RGS Nordic’s forretningsproces.
På grund af de nye regler, som f.eks. ikrafttrædelsen af GDPR, søgte
virksomheden efter en løsning til at hjælpe dem med at styrke kontrollen
over sine enheder og data.

Transformation
RGS Nordic brugte deres leverandør af IT-løsninger ADmire til at
distribuere IBM MaaS360 med Watson, hvilket muliggør fuld synlighed
og remote administration af alle selskabets mobile enheder i Danmark.

Forretningsfordele:

Øger

sikkerheden med
centraliseret styring for alle
RGS Nordic’s mobile enheder

Gør

det muligt at slette
enhedsdata eksternt, hvilket
letter overholdelsen af
lovgivningen

80 %

hurtigere installationsproces
gør det muligt at on-boarde
nye medarbejdere hurtigt
og medfører større
driftseffektivitet

RGS Nordic

Styring af mobile
endpoints i skyen
medvirker til at digitalisere
forretningsprocesser og gøre
arbejdsstyrkern mobil
RGS Nordic blev grundlagt i 1990 og har hovedkontor i København, Danmark.
RGS Nordic renser og genbruger byggeaffald og spildevand. Med aktiviteter
i Danmark, Sverige og Norge driver RGS Nordic 35 behandlings- og
affaldsfaciliteter og behandler mere end 2,5 millioner tons affald hvert år.

“Ved at bygge videre
på vores samarbejde
med ADmire har vi
lettere ved at overholde
databeskyttelsesreglerne
og fortsætte med
at digitalisere vores
forretningsprocesser.”
Lars Peter Lundstrøm
IT-chef
RGS Nordic

Del dette

Brug af mobile
enheder beskytter
miljøet og
virksomhedens
indtjening
Hvert år producerer bygge- og
anlægsprojekter i Danmark 3,7 millioner
tons affald, 1,5 millioner tons forurenet
jord og 250.000 tons industrispildevand.
RGS Nordic spiller en central rolle i
beskyttelsen af Skandinaviens miljø og
økologi ved at hjælpe med at genbruge
mere end 2,5 millioner tons affald hvert år.
Lars Peter Lundstrøm, som er IT-chef hos
RGS Nordic, forklarer: ”Organisationer i
Danmark, Sverige og Norge transporterer
byggeaffald til vores forarbejdningscentre,
som vi derefter renser og omdanner til
materialer, der kan bruges til nye projekter,
såsom belægning af veje eller aggregater
til støjbarrierer.

For at beskytte sine margener har
RGS Nordic udleveret mobile enheder
til mere end 300 arbejdere på sine
affaldsbehandlingscentre. Hver gang
en kunde kører en lastbil på en vejebro,
bruger medarbejderne mobiltelefoner til
at tage billeder af lasten og sikre, at den er
blevet erklæret og dokumenteret korrekt.

“Vi vidste, at de nye regler såsom GDPR
ville kræve, at vi kunne vise stram kontrol
med vores medarbejderes personlige
oplysninger. For at sikre at vi kunne
imødekomme de nye forordninger (og
for at forbedre sikkerheden for vores
it-miljø som helhed) vidste vi, at vi havde
brug for en robust tilgang til styring af
mobilenheder [MDM].”

“Digitaliseringen af vores
forretningsprocesser ved brug af
mobile enheder har vist sig at være
en effektiv måde at styre vores
omkostninger og vores operationer
på,” siger Lundstrøm. “Udfordringen
bestod i, at vi kun havde synlighed
for ca. 30 % af de mobile enheder,
vi udleverede til vores medarbejdere
rundt om i Danmark, som typisk
brugte dem i både arbejdsmæssige og
personlige sammenhænge.

“I hele installationsprocessen vidste
vi, at vores medarbejdere kunne
ringe til ADmire-helpdesk for at
få hjælp, hvis og når de havde
brug for det - og generelt set var
det en glidende overgang.”
Lars Peter Lundstrøm, IT-chef, RGS Nordic

“Eftersom vi opererer i en industri med
relativt små margener, er det vigtigt for os
at holde nøje øje med vores omkostninger.
Affald, der ikke er blevet sorteret korrekt,
udgør en betydelig omkostning for os, da
vi skal bruge betydelige mængder tid på
at fjerne og bortskaffe de materialer, vi
ikke kan genbruge.”
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Stram kontrol med
hvert slutpunkt
For at løse denne udfordring henvendte
RGS Nordic sig til leverandøren af
IT-løsninger ADmire, som er en IBM
Business Partner, der er baseret i
Danmark. I samarbejde med RGS
Nordic kunne ADmire implementere
IBM MaaS360 with Watson, som er
en cloudbaseret MDM-løsning, der
hjælper med at forenkle styringen af og
sikkerheden for smartphones, tablets,
laptops og meget mere.
“Vi hyrede oprindeligt ADmire til at
levere, administrere og understøtte vores
it-tjenester, som tidligere var baseret på
forældet infrastruktur på stedet,” forklarer
Lundstrøm. “Lige siden vi overgik til den
nye styringsmodel, har ADmire været
vores første kontaktpunkt for alle vores
it-krav, herunder alt fra leasing af udstyr
til vores mobile enheder til helpdesktjenester til vores brugere.”

Han fortsætter: ”Da vi fortalte ADmire,
at vi ledte efter en MDM-løsning,
foreslog de straks, at IBM MaaS360
with Watson ville være en ideel løsning
til vores behov. Udover at være hurtig
og nem at implementere og konfigurere
understøttes løsningen af IBM’s globale
kompetence med informationssikkerhed,
hvilket betyder, at ADmire vil kunne
bruge løsningen til hurtigt at finde og
afhjælpe potentielle sikkerhedstrusler på
vores vegne.”

“Hvis en medarbejders mister telefonen
eller den bliver stjålet, kan vi programmere
den til at blive slettet eksternt, så snart
den tændes igen. Vores nye MDM-løsning
vil uden tvivl hjælpe os med at holde trit
med et hurtigt skiftende lovgivningsmiljø.”
Ved hjælp af central styring af
RGS Nordic’s mobile enheder i sit
netværk forbedrer de også deres
generelle sikkerhed.

ADmire samarbejdede med RGS
Nordic for at installere MaaS360 with
Watson-klienten på alle sine mobile
enheder i Danmark.
“ADmire udviklede specifikke
opgraderingsinstruktioner for vores
Android og iOS-brugere med trinvise
vejledninger til at hjælpe dem gennem alle
trin i klientinstallationsprocessen,” siger
Lundstrøm. “I hele installationsprocessen
vidste vi, at vores medarbejdere kunne
ringe til ADmire-helpdesk for at få hjælp,
hvis og når de havde brug for det - og
generelt set var det en glidende overgang.
Efter en gradvis udrulning i løbet af nogle
få uger havde alle vores medarbejdere
i Danmark installeret klienten, som for
første gang gav os en komplet oversigt
over alle vores mobile enheder.”

Reducerer
omkostninger
samtidig med at
sikkerheden øges
og lovgivningen
overholdes

“Før havde vi kun en synlighed på 30 %
af vores enheder, men nu kan vi hele tiden
se 100 % af vores mobile enheder,” siger
Lundstrøm. “Det er også nemt for os at
matche hver telefon i vores lager med den
medarbejder, vi udleverede den til. Hvis en
medarbejder returnerer en telefon til os,
kan vi sikre, at den er korrekt formateret,
og at eventuelle personlige oplysninger
slettes uigenkaldeligt, før den genbruges
eller udleveres til en anden medarbejder.

RGS Nordics er overbevist om, at ved at
bruge IBM MaaS360 med Watson til at
hjælpe med at styre sine mobile enheder
på en centraliseret og standardiseret
måde, kan vise, at de overholder de nye
regler såsom GDPR.
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“Udover at have en 360-graders
visning af forskellige apps og rettelser
installeret på hver af vores enheder
kan ADmire proaktivt distribuere
sikkerhedsopdateringer for at beskytte
virksomheden og vores brugere mod
potentielle sikkerhedstrusler,” fortæller
Lundstrøm. “For første gang er vi i
stand til at håndhæve konsekvente
styringspolitikker for vores mobile
enheder, hvilket betyder, at medarbejdere
ikke kan installere programmer, der kan
true deres telefons sikkerhed.”
Ved at strømline enhedens
installationsprocesser hjælper ADmire
nu RGS Nordic’s medarbejdere
med at kunne bruge deres telefoner
mere effektivt.

“Når vi udleverer telefoner til vores
medarbejdere, skal de kunne forbinde
dem til deres arbejds e-mail-konto,
så de kan tage billeder af lasten og
sende den tilhørende dokumentation
til et af vores kontorer for validering,”
forklarer Lundstrøm. “Tidligere skulle
vores medarbejdere installere vores
mobil e-mail-klient manuelt og derefter
gennemgå flere trin for at forbinde den
til deres konto. Det er en tidskrævende
proces, hvis du ikke er en teknologisk
kyndig bruger. I dag udfører ADmire
de fleste installationsopgaver for vores
nye mobilbrugere, og hjælper dem med
at komme i gang op til 80 % hurtigere
end tidligere.”

På baggrund af den vellykkede MDMløsning i Danmark planlægger RGS
Nordic at udvide sin IBM MaaS360 with
Watson-platform til brugere i Sverige
og Norge.

“I dag udfører ADmire de fleste
installationsopgaver for vores nye
mobilbrugere, og hjælper dem med
at komme i gang op til 80 %
hurtigere end tidligere.”

“Vi har været meget imponeret over
niveauet af indsigt og præcis kontrol,
som IBM MaaS360 with Watson giver os
over vores mobile enheder,” konkluderer
Lundstrøm. “Ved at bygge videre på
vores samarbejde med ADmire er
vi i en stærk position til at overholde
databeskyttelsesbestemmelserne
og fortsætte med at digitalisere
vores forretningsprocesser.”

Lars Peter Lundstrøm, IT-chef, RGS Nordic

• IBM® MaaS360® with Watson™

Tag det næste skridt
Hvis du gerne vil høre mere om IBM MaaS360
with Watson-løsninger, bedes du kontakte din
IBM-repræsentant eller IBM Business Partner,
eller besøge følgende websted: ibm.com/
marketplace/unified-endpoint-management
ADmire A/S har hovedkontor i Skovlunde,
Danmark, og er en IBM Business Partner, der
specialiserer sig i it-outsourcing. ADmire blev
grundlagt i 2007 og tilbyder en omfattende
administreret serviceportefølje, herunder
administration af mobile enheder, styring af
end-points samt outsourcing af helpdesk.
Hvis du ønsker at lære mere om produkter
og tjenester fra ADmire, bedes du besøge
admire.dk
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