
Advania Chrome Enterprise  
Proof of Concept

Advania hjälper er att lyfta det visade teoretiska värdet 
av Chrome Enterprise, till en praktisk verklighet. Vi gör 
det med en Proof of Concept, PoC.  

Vi gör detta som ett flöde där vi har med rätt personer 
både från er och vår verksamhet. Med ett tydligt 
ägarskap, en tydlig startpunkt och en tydlig målbild 
kan vi gemensamt visa praktiska möjligheter och de 
positiva effekterna av att använda Chrome Enterprise 
och Chrome OS-enheter.  

För att komma fram till ett startläge använder vi två 
olika verktyg, CRIS – Chrome Readiness IT Score Card 
samt Chrome Readiness Tool. Verktygen visar hur 
redo ni som organisation är att kunna utvecklas med 
Chrome Enterprise. 

Vi erbjuder två olika varianter av PoC beroende på 
hur omfattande ni vill att den ska vara. Enkelt sagt så 
består en PoC  alltid av en uppstart följt av planering, 
test och utvärdering.  

Advania Chrome Enterprise PoC
• Uppstart. Vi definerar användare, mål och avsikt 

med projektet. Därefter specificerar vi en test-
grupp samt syftet med PoC. Av den definieras 
vilka personer som ska delta samt ägarskap 
för uppgifterna. Slutligen skickar vi ut Chrome 
OS-enheter och testdomän. 

• Planering. Vi sätter upp testdomän samt provi-
sionering av enheter och användare. Därefter 
förbereder vi en testgrupp och ger instruktioner 
för hur de använder Chrome OS-enheterna. 

• Test. Fortlöpande kontakt med testgrupp för 
återkoppling. Anpassning av enheter och admin-
konsol vid behov samt övervakning av testet. 

• Utvärdering. Genomgång av test, överlämnande 
av resultat och återkoppling från testgrupp. 

• Tid. 3-4 veckor   

Advania Chrome Enterprise PoC – Micro
• Uppstart. Vi definerar mål och mottagare samt 

skickar ut testdomän och Chrome OS-enheter. 
• Planering. Vi sätter upp testdomän, provisioner-

ing av enheter och användare.  
• Test. Fortlöpande kontakt med testgrupp 
• Utvärdering. Genomgång av testet. 
• Tid. 1-2 veckor 

Advania erbjuder kompletta IT-lösningar till företag och offentlig verksamhet som förenklar och hjälper dem att växa.  
Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant  

utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. 

Vill du veta mer? Kontakta: 
Jesper Måwe 
Chrome Enterprise Specialist  
jesper.mawe@advania.com
+46 (0)73 625 79 53

En gemensam väg till att veta säkert. 
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