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EN RINGUP-LÖSNING

Vackra, exklusiva och levande hotell i underbara miljöer. Falkenberg 
Strandbad, Ystad Saltsjöbad och Palace i Göteborg är bara några 
exempel på företaget Ess Hotells unika anläggningar. Men i den här 
föränderliga branschen är en smidig och säker IT-drift avgörande för 
såväl företagets verksamhet som för gästernas komfort.

Ess Hotells affärsidé är att förvärva, 
utveckla och driva unika koncept inom 
hotell- och restaurangbranschen – främst 
i det sydvästra hörnet av Sverige.

– Vi är väldigt aktiva och vill särskilja 
oss. Det handlar oftare 
om att vara tydliga i 
våra koncept, än något 
rent designmässigt, 
säger företagets vd, 
Jonas Stenberg.

I och med att Ess 
Hotell har vuxit kraftigt 
de senaste åren, har 
företagets IT-behov 
förändrats rejält.

– Från början hade 
vi datorer och egna 
servrar ute på de olika 
anläggningarna, men 
sedan en tid tillbaka 
har vi nu en gemensam 
IT-plattform för alla våra 
hotell, berättar Jonas 
Stenberg.

Även om hotellen sinsemellan är olika 
har ägarna insett fördelarna med ett 
gemensamt och integrerat IT-system. 
Det förenklar arbetet och gör ett tätare 
samarbete mellan hotellen möjligt. De 
tekniska förutsättningarna står RingUp/
Teleservice i Sjöbo för och all kommuni-
kation sker via dess datacenter. Själva har 
Ess Hotell inga lokala stationer kvar ute 
på sina anläggningar.

– Man kan säga att RingUp/Teleser-
vice fungerar som vår externa IT-avdel-
ning. De ger oss en helhetslösning, som 

gör att vi kan fokusera på vår kärnverk-
samhet, säger Jonas Stenberg.

Teleservice har utvecklat infrastruktu-
ren för hotellkoncernens IT-plattform och 
har ett helhetsansvar

för den dagliga 
driften, uppdateringar 
och säkerhet.

– Den driftsäkerhet 
vi har i dag går inte 
att jämföra med hur 
det var tidigare, säger 
Jonas.

Service är a och o 
på ett hotell. Webbsi-
dor, bokningssystem 
och datorer måste 
alltid fungera. Säker-
het och sekretess får 
aldrig brista.

– Vi verkar i en 
speciell bransch där 
man måste vara till-
gänglig 24 timmar om 

dygnet och där våra medarbetare ofta 
är på resande fot. För oss skulle det vara 
katastrof om systemet låg nere eller vi 
fick säkerhetsproblem.

– Med RingUp/Teleservice har vi fått 
en leverantör som tar helhetsansvar och 
följer koncernens ständiga utveckling 
och nya behov. Tillsammans hittar vi 
nya lösningar och möjligheter. RingUp/
Teleservice har en unik kompetens i vårt 
upptagningsområde, vilket gjorde att vi 
valde dem som samarbetspartner. Att vi 
känner oss trygga är avgörande, avslutar 
Jonas Stenberg.

Som en stor vacker lant-
gård i New Hampshire.  
Ett levande, lättsamt 
och enkelt hotell – som 
en känsla från ett vand-
rarhem eller ett loft i 
New York

Med både havsutsikt 
och pulserande gatuliv 
är Pepes Bodega Bå-
stads coolaste och mest 
omtalade oas. Alla är 
där och de som inte är 
det vill vara det.

Ett exklusivt hotell med 
en underbar strand 
som sträcker sig längs 
med kusten. Exotiska, 
sköna och avkopplande 
omgivningar.

Varje sommar laddar 
Papas Bar upp med mat, 
musik, vänner och vin. 
Hänget i hamnen när det 
är som bäst.

På Skånes vackraste 
kust vid Österlen ligger 
Ystad och precis vid 
stranden ligger Ystad 
Saltsjöbad. Hotell, spa 
och konferensanlägg-
ning som funnits i 115 år. 

En internationell, exklusiv 
och högst personlig dinner 
club mitt på Avenyn i Göte-
borg. Lokalen är uppbyggd 
runt den centrala ovala baren 
i guld med discjockeyn upp-
lyft i mitten.

126 pister på ett skidpass 
bara 57 mil från Stockholm.  
Funäsdalen sjuder av aktivite-
ter året runt. Funäs Ski Lodge 
består av tolv moderna 
lägenheter i direkt anslutning 
till backarna och till byn.

Viva la Grill! Här är 
maten inspirerad av 
rätter som lagas i enkla 
kök i Brasilien, Peru, 
Argentina och Mexico, 
tillagade med Tranquilos 
egen prägel.

The Country House, med 
anor från den engelska 
landsbygden, levererar 
designade möbler av hög 
kvalité. Fina material skapar 
lång livslängd samt bidrar 
till stil och kvalité.

Vid Örgrytes idylliska småga-
tor byggdes Villa Odinslund 
1854. Nyligen renoverades 
villan för att återskapa en 
exklusiv och modern sekel-
skiftsmiljö. I det vackra huset 
avnjuts luncher, bjuds det till 
bröllop, fest eller konferens.

palace     hotell

Jonas Stenberg, vd för Ess Hotell, 
ser RingUp/Teleservice i Sjöbo 
som sin externa IT-avdelning.

SÄKER IT-DRIFT 
AVGÖRANDE FÖR ESS HOTELL


