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500

Produkter och lösningar 
• Catalyst 9000 LAN-switch 
• Meraki WiFi 
• Cisco ISE (Identity Services Engine) 
•  VLAN för hantering av säkerhetspolicyer 
•  ASA – den nya generationens 
brandväggar 
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Liberty: Historiskt varuhus 
uppdaterat med nyskapande 
designer och modern teknik 

Liberty är ett av Londons mest välkända varuhus. 
Det grundades av Arthur Lasenby Liberty 1843 och är fullt av historia, 
men Liberty är fortfarande livskraftigt på 2000-talet. 
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Liberty
Listat bland Retail Weeks 10 främsta detaljhandelsföretag 
med fysiska butiker och en framgångsrik 
detaljhandelsplattform – en ständigt aktiv verksamhet 
med 500 anställda. Med dess betoning på kundservice 
kräver verksamheten ett mycket pålitligt digitalt 
stamnätsystem. Men sådana system kan föråldras  
med tiden. 

”För två år sedan var företagets nätverksswitchar 
föråldrade”, säger Haaron Weekes, Libertys chef 
för drift och leverans av IT-tjänster, som började på 
företaget 2016.

”Maskin- och programvarusupport var inte längre 
tillgänglig och det fanns ett antal sårbarheter i den 
grundläggande infrastrukturen. Att vi hade äldre 
utrustning innebar att vi drabbades av tillfälliga avbrott”.

Personalen vid Liberty i London fick arbeta hårt för att 
leverera de grundläggande aspekterna som förväntas 
av en modern återförsäljare, som en tillförlitlig och 
säker e-handelsplattform och webbkundtjänst.

”Vår gamla brandvägg var ohanterad och inte lämplig 
för ändamålet”, säger Weekes. ”Infrastrukturen bakom 
vår VDI-miljö kunde inte hantera arbetsbelastningen, så 
prestandan var dålig för alla som använde den”. 

VDI-miljön – som gör det möjligt för de anställda att 
logga in på valfri stationär dator som om det vore 
deras egen – hanterar mellan 250 och 350 användare 
samtidigt. Men för vissa medarbetare tog det över tre 
och en halv minut att logga in på sina stationära datorer.

Med hjälp av Cisco började Liberty förnya butikens IT-
infrastruktur. 

Arbeta med Cisco
”Cisco var och är fortfarande en nätleverantör, men vår 
teknikportfölj har förvandlats så att vi nu tillhandahåller 
teknik för att förändra hur vi arbetar, lever, leker och lär 
oss i en säker samverkansmiljö”, säger Hema Marshall, 
företagets försäljningschef för små och medelstora 
företag.

Cisco bytte Libertys brandvägg och implementerade ett 
flexibelt IT-administrationsverktyg som kan kombinera 
och optimera ett flertal molnbaserade plattformar och 
kan användas för att utveckla och köra en rad olika 
molnbaserade applikationer.

Ett nytt Cisco-säkerhetssystem infördes som bland 
annat endast ger vissa personer tillgång till specifika 
verktyg och data. Libertys interna nätverk uppdaterades 
också, och ett nytt wifi-system installerades i varuhuset.

Wifi-systemet innebär att Libertys team har fått kunskap om 
kundtrender genom platsanalys. Sådan kundinformation kan 
hjälpa till att överbrygga klyftan mellan online och offline och 
göra fönstershoppare till online-köpare.

Det är avgörande för företag att snabbt kunna skala 
upp efter behov, men digitala skyddsmetoder är lika 
viktiga – särskilt då de nya GDPR-bestämmelserna 
har trätt i kraft. Weekes anser att nästa generations 
brandvägg har gjort det lättare för Liberty att identifiera 
och försvara sig mot potentiella cyberhot. Företaget 
har också förstärkt sin katastrofåterställningskapacitet 
så att det kan fortsätta att betjäna sina kunder även vid 
tekniska problem, säger Marshall.

Viktigast är att köpprocessen nu är säkrare för kunderna 
och mindre komplicerad. ”Förbättrad hantering av vad 
som händer inom hela verksamheten, med ökad visibilitet 
och minskad komplexitet gör det möjligt för Libertys team 
att fokusera mer på innovation och inte bara se till att 
lamporna lyser”, säger Marshall. 

” Ökad visibilitet och minskad komplexitet gör det möjligt 
för Libertys team att fokusera mer på innovation och inte 
bara se till att lamporna lyser”
Hema Marshall
Försäljningschef för små och medelstora företag, Cisco 
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Slutsatser
Denna nyfunna förmåga till innovation och att ta sig 
an nya utmaningar beror på flera saker – stabiliteten 
i Libertys nya nätverk, den ökade tidseffektiviteten 
som personalen kan dra nytta av och, bland annat, 
fördelarna med det enhetliga molnsystemet, som 
stöder HR-, antivirus- och ekonomiverksamheten.

Libertys nya cybersäkerhetssystem genomför 
utforskningar och arbetar bakom kulisserna, ”så vi är 
övertygade om att vi är bättre rustade för framtidens 
utmaningar”, säger Weekes. Libertys varumärke har nu 
ett digitalt stamnät som passar dess stora ambitioner.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i The 
Guardian. 
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