Nystartat it-bolag i Mellerud

Här syns en så kallad intelligent nätverkskabel för enklare identifiering.

För drygt en månad sedan
startade Jesper Andersson och Tony Eriksson
IT-bolaget Viconia IT AB.
Kontoret är beläget i Företagshuset i Mellerud.
– Man ska inte behöva anlita
IT-företag från större städer
oavsett om det gäller enklare
support, projektledning eller
systemlösningar. Vi brinner
för Dalsland och vill verka
lokalt, så kallad ”närproducerad IT”, inleder Tony.
Han och Jesper, som båda
är uppväxta i Melleruds
kommun, känner varandra
sedan grundskolan och har
båda en lång och gedigen
erfarenhet i IT-branschen.
De senaste sex åren har de
arbetat på samma företag –
ett av landets största mediabolag. Nu vill de satsa på
hemmaplan.
Båda ser ett ökat behov av
ittjänster.
De jobbar framförallt i
Dalsland men sträcker sig
även i området från Karlstad
i norr till Göteborg i söder
och från vänerkust till västkust.
Bred kompetens
– Vi har flera inriktningar
såsom konsultation där vi
hjälper företag till en bekym-

mersfri it-vardag, antingen
på plats eller på distans. Vi
har även flera driftstjänster,
till exempel en tjänst som
leder till minskade underhållskostnader men även till
en driftsäkrare itmiljö för
företagen genom att vi automatiserar underhåll och
övervakning. Vi kan till exempel få larm om hårddisken
håller på att fallera, förklarar
Jesper.
– Vi jobbar även med
molnbaserade lösningar för
de företag som så önskar,
vilket innebär att företagen
inte behöver investera i egen
IT-infrastruktur.
– I vår verksamhet samarbetar vi med personer som
har specialkompetens för att
kunna leverera en helhet och
för att täcka upp eventuella
luckor eller arbetstoppar,
berättar Tony
Båda menar att många
mindre företag saknar en
egen it-organisation, eller så
finns det en i begränsad omfattning.
– De behöver ofta hjälp
och där kan vi hjälpa till. Det
finns många innovativa ITlösningar för att underlätta
och effektivisera för företagen till en låg kostnad, understryker Tony.

Jesper Andersson och Tony Eriksson har bildat it-bolaget Viconia.

Han sitter för tillfället och
arbetar med en förstudie och
utvärdering av ett nytt produktionsuppföljningssystem
för ett industriföretag.
Tidsbesparande produkt
– Vi har flera unika produkter, till exempel en så kallad
smart nätverkskabel som
underlättar identifiering med
hjälp av belysning av kabeln.
Färgkodning av kabeln sker
med clips.
– Det är väldigt tidsbesparande, till exempel vid en
installation där det finns 100tals kablar som behöver
identifieras. Vi har jobbat
med den produkten i tio år
och är återförsäljare för den.
Vi har en bred produktportfölj att erbjuda, säger Jesper.
Vad har ni jobbat med
tidigare?
– Jag har jobbat professionellt med it sedan 2004, då
främst inom processindustrin. 2011 började jag arbeta
på ett stort svenskt mediabolag, där var jag med och
byggde upp datacenter från

grunden och ansvarade sedan för driftmiljön för några
av Sveriges mest besökta
webbsidor, svarar Jesper.
– Jag började jobba med it
redan 1999 på ett större itkonsultbolag efter att ha utbildat och certifierat mig som
it-tekniker Har under åren
jobbat med allt ifrån support
till projektledning, säger
Tony.
Killarna jobbar även på att
få in fler unika lösningar på
den svenska marknaden. Om
detta går i lås kan det innebära expandering och nyanställningar.
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Fotnot: De två 39-åringarna har ett gemensamt intresse: Ironman, som båda
genomförde 2016, medan
Tony avklarade en även
2017. En Ironman består av
3860 meter simning, 18 mil
cykel innan avslutande 4,2
mil löpning.

