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Molntrender a la Amazon
– en rapport från AWS-konferensen

Amazon Web Services (AWS) årliga konfe-
rens lockade hela 43 000 deltagare till Las 
Vegas under en vecka i slutet av novem-
ber. Ett 70-tal nyheter och lanseringar pre-
senterades av Amazon parallellt med att 
ett stort antal seminarier och workshops 
genomfördes – från djupaste tekniska nivå 
till övergripande affärsorientering.

Det känns att det fortfarande finns en 
mycket stark drivkraft runt publika IT-
moln generellt och i synnerhet för globala 
giganter som AWS. Stark tillväxt, hög 
lönsamhet, stor optimism, hög investe-
ringsvilja präglade hela veckan. Tillväxten 
sker i både tjänsteutbud och erbjuden 
global kapacitet till pressade priser. Ett 
antal nya driftcentra presenterades, bland 
annat satsningen i Sverige. Den svensk-
baserade regionen kommer att bestå av tre 
stora driftcentraler i Mälardalen. Utöver 
GDPR så kommer traditionella svenska 
IT-driftsföretag att få fler utmaningar och 
funderingar under kommande år.

Trender
I den redovisade och förväntade tillväx-
ten finns ett antal tekniktrender som det 
trycks extra på. Det smarta IT-systemet, 
Artificiell intelligens (AI) och Machine-
learning, kommer nu på allvar och ett 
flertal lanserade molntjänster underlättar 
att integrera denna teknik i verksamhets-
system och skapa garanterad affärsnytta. 
AI har varit ett begrepp sedan 1980-talet, 
då framförallt i forskningssammanhang, 
och tills nu inte hittat de riktigt breda till-
lämpningarna. Pressade kostnader i och 
med mer lättillgängliga och enklare verk-
tyg innebär att detta kommer att bli en mer 
utbredd teknik för vanliga användare.

En annan trend som varit het de senaste 
åren är Internet Of Things (IOT), eller 
”sakernas internet” på svenska. Genom 
insamling och hantering av information 
i realtid från mängder av geografiskt 
utspridda sensorer ökar man informa-
tionsmängden för beslut, lägesbedömning, 
prognoser etc, i exempelvis affärssystem. 
Det som driver utvecklingen är pressade 
kostnader för datalagring i molnbaserade 
databaser, billigare och enklare mätsenso-

rer samt lägre datakommunikationskost-
nader. Det har helt enkelt blivit billigare 
vilket motiverar nyttjandet av IOT. AWS 
släppte ett antal nya tjänster runt IOT på 
konferensen och målet är att underlätta 
upphämtning av mer IOT-data till moln-
databaser för vidare bearbetning i diverse 
molntjänster.

Nya serverlösningar
Fundamentet i AWS tjänsteutbud är his-
toriskt virtuell serverkapacitet som ”hyrs” 
per timme utan att det krävs investeringar 
eller långa avtal. På konferensen lanse-
rades ett antal nya servertyper och detta 
segment utvecklas fortfarande. Man lyfte 
också fram att kunder även kan hyra riktig 
fysisk serverplats, så kallad ”Bare Metal”, 
på samma sätt som virtuell. 

Det hetaste runt serverbegreppet nu 
är inte vanliga virtuella servers utan 
”serverless”-lösningar – på Amazon-språk: 
AWS Lambda. Moderna applikationer 
utvecklas i Lambda och molnleverantö-
ren tar hand om upp- och nerskalning av 
resurser och drift utan bekymmer för app-
likationsleverantör, vilket innebär en stor 

förändring för ”gamla rävar” vana med traditionell IT-miljö 
med operativsystem och hårdvaruresurser. Ett annat revolu-
tionerande begrepp är ”Infrastructure as code”, där IT-miljöer 
beskrivs och produktionssätts som programkod istället för 
traditionella hårdvarubegrepp. Detta innebär att IT-drift mer 
är övervakning och underhåll av programkod än traditionellt 
driftsarbete.

Paralleller kan dras med när filmen kom i slutet på 1800-ta-
let. Första filmerna skapades genom att placera en kamera 
på scen och filma teaterpjäser. Först därefter kom man på att 
filmen kunde nyttjas för andra uttrycksformer och berättar-
teknik än teaterformen och filmen blev mer frikopplad som 
konstform. I IT-molnets början efterliknar man den traditio-
nella hårdvarukopplade lokala IT-världen med virtuella servers 
och lagringssystem. Nu mognar molntekniken och skapar nya 
möjligheter, tjänster, arbetssätt och modeller. ”Infrastructure as 
code” är ett typiskt exempel på detta.

Användargränssnitt och interaktion med IT har varit i prin-
cip samma sedan revolutionen under 80-talet med mus och 
grafiska fönsterbaserade system. Utvecklingen pekar nu starkt 
på att tal och röststyrning kommer ta plats som ett alternativt 
sätt att kommunicera med IT-systemet. Amazons plattform för 
röststyrning Alexa (Amazon Echo) har funnits ett par år och 
lanseras nu även i en business-version. Samma hårdvara men 
installerad i ett företag har vi nu möjlighet att skapa en sam-
ling med företagsunika egenskaper som inte behöver vara till-
gängliga publikt. Hårdvaran för röstinteraktion säljs nu lokalt i 
Sverige men vi väntar fortfarande på språkstöd för svenska.

Avslutningsvis kan nämnas en lansering av en hårdvarupryl 
bland alla molntjänster. ”AWS Deeplens” är en liten trådlös 
kamera för användning inom AI-området för bild- och video-
analys i realtid, att enkelt koppla via AWS Lambda till övriga 

Working Together Magazine har 
nöjet att presentera de intryck 
och erfarenheter Per Sevrell på 
Elastic Mobile tog med sig från 
Amazon Web Services (AWS) 
jätte-event i november. Sats-
ningar och trender inom moln-
baserad IT och röststyrning 
är verkligen högaktuella inom 
ramen för digitaliseringsvågen, 
inte minst bland alla samver-
kande aktörer i MAF-nätverket. 
Vi lär få veta mer detaljer om 
hur dessa trender hanteras av 
Infor och M3-användarna på 
Arlanda-konferensen i april.

Facts Amazon
När brittiska Brand Finance, ett oberoende konsultbolag inom varumärkes-
värdering, listar världens mest värdefulla varumärken använder man den så 
kallade Royalty Relief-metoden. Värdet motsvarar vad det skulle kosta att 
köpa rätten till varumärket och till grund för beräkningen ligger storleken de 
framtida intäkter som varumärket kan förväntas generera.
Störst i världen är E-handelsjätten Amazon, vilka sett sitt varumärke växa i 
värde med 42 procent, med en prislapp på 151 miljarder dollar. Förra veckan 
öppnades Amazon Go i Seattle, bolagets första butik utan kassa där kameror 
och sensorer registrerar kundernas köp. Företaget startades som nätbokhan-
del 1994, men i dag säljer Amazon allt ifrån matvaror och hemelektronik till 
leverans- och molntjänster. Amazon köpte ett svenskt domännamn i mars 
2017, enligt Breakit. Branschbedömare spekulerar i att Amazon är på väg att 
etablera sig i Sverige.

Källa: www.svd.se, 180201

Amazon Web Services är på offensiven med nya serverlösningar. Vi skapar värde för våra kunder genom effektiva system, 

automatiserade processer och säkrare IT-miljöer. Med vår 

expertis och våra lösningar kan ni känna er trygga, spara 

tid, spara pengar, kvalitetssäkra er verksamhet och skapa 

en god arbetsmiljö.

twitter.com/udksweden  

facebook.com/udksweden

linkedin.com/company/udk

Vår erfarenhet gör oss till experter och en trygg partner. 
Sedan 1987 har vi varit ledande på M3/Movex.

Vi kan ta ett komplett ansvar. Den 
höga servicegraden är vårt signum.

Vi engagerar oss i våra kunder, känner till vilka utmaningar 
som finns, och kan rekommendera och leverera rätt lösning.

ERFARENHET

KVALITET

ENGAGEMANG

Er vision
vår expertis

Läs mer på www.udk.se
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Vill du ha receptet 
på ett framgångs-
rikt affärssystem? 

Lyckad matlagning kräver ett 
gediget förarbete, precis som 
ett framgångsrikt affärssystem. 
Vill du ha receptet? 

Besök EG och Lyckeby Culinar 
på Clarion Arlanda Airport den 
17-18 april 2018.

Då berättar vi hur du lyckas 
med ditt affärssystem och  
undviker fallgroparna. 

Läs mer på eg.se/wtc2018

molntjänster och molnbaserade applikatio-
ner. Den släpps till marknaden under första 
delen av innevarande år.

Därför konferens?
Vad ser då ett företag som Elastic Mobile 
för nytta med att närvara på denna konfe-
rens? Jo, vi ser värdet i att skapa och under-
hålla kontakter live så att säga, både med 
partners, kunder och AWS. Med tanke på 
deltagarantalet, så är det fler som gör denna 
prioritering. Samtliga tekniska seminarier 
finns tillgängliga på internet så med tanke 
på just den informationen krävdes ingen Las 

Vegas-resa. En central del av konferensen 
var en stor utställning med ett stort antal 
leverantörer och partners med kopplingar 
och/eller tilläggstjänster till AWS. Här fanns 
nya leverantörer och start-ups med nyska-
pande tjänster och applikations-leverantörer 
blandade med en del traditionella infrastruk-
turleverantörer, som t ex Citrix, NetApp, 
Juniper, VMware, Veem. De senare har 
tvingats ändra sina affärsmodeller på grund 
av marknadens förändringar i och med IT-
moln och AWS utveckling och marknadsför 
nu tjänster på AWS-plattformen. 

Storleken på konferensen är en utmaning 

i sig. 2016 var det 32 000 deltagare och då 
koncentrerades aktiviteterna till ett huvud-
hotell, som i och för sig är ett av världens 
största. I november hade arrangören tvingats 
till logistiklösningar med bussar för att 
flytta deltagare mellan olika hotell, vilket 
skapade en hel del transporttider och väntan. 
Att lyckas få ut frukost, lunch och hantera 
kvällsaktiviteter till 43 000 under en vecka 
är i sig imponerande.

Molntrenden lever och utvecklas och vi 
ser fram emot 2018 och hur stor nästa AWS 
Re:invent blir, troligtvis uppdelat på två 
ställen varav ett i Europa. ■

AWS-comments from Andrew Woodward, Infor
What does Infors’s cooperation / future look like regarding Amazon?
– Infor has a strong commitment to AWS, running several thousand production workloads including leverage 
in both raw infrastructure (IaaS) and platform (PaaS) capabilities. Adoption of the technologies AWS  
provide has been strengthened as Infor products have been evolved to leverage AWS tooling, best practices 
and experience. This is particularly relevant for this audience and both Infor M3 and Infor OS continue to 
invest in this area. With that said, Infor are investigating other Cloud Service providers, not to replace AWS 
but instead to consider if and how we can offer our customers greater choice.

Will Amazons Swedish efforts have influence to M3 customers?
– As Infor is a significant partner of AWS, we have not engaged as closely with the Swedish operation but 
instead we have direct contact with a dedicated team working in the U.S. and globally, therefore it is difficult 
for me to comment here.

Ett enormt intresse kring AWS-eventet i Las Vegas, vlket samlade 43 000 deltagare.
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