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Företag i alla branscher letar efter sätt att förbättra produktivitet, effektivitet och upplevelser: 

detaljhandeln vill ge smidiga interaktioner i alla kundkanaler – lantbrukare behöver mer 

automatisering på fältet och i anläggningarna för ökad skördeavkastning och vårdgivare måste 

tillhandahålla en mer effektiv patientvård. Här kommer kantdatorsystem (edge computing) 

in i bilden. I kanten kan detaljhandlare erbjuda smidiga kundupplevelser via användningsområden 

som kundstatistik och köhantering. Jordbrukare kan använda autonom utrustning med sensorer 

för att ge exakt växthantering, medan distributörer och livsmedelshandlare kan bevara den fräscha 

smaken och färgen på produkterna tills de når kunden. Vårdgivare kan använda fjärrövervakning 

och enhetshantering för att förbättra patientvård och resultat. 
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Om Dell 

Att utöka användningsområden för företag och program för att utnyttja data i kanten är inte längre 

något nytt. Det är en strategisk nödvändighet för företag av alla storlekar för att skapa och 

upprätthålla en konkurrensfördel. 

 

För att möjliggöra en mängd olika tillämpningar och användningsområden i kanten bör organisationer 

använda en kombination av de tre viktigaste teknikerna i Forresters tekniktriad som byggstenar: 

 

• Edge computing – kantdatorsystem. Kantdatorsystem möjliggör lokal analys av data från IoT-

enheter (Internet of Things), sensorer, kameror och liknande så att beslut kan fattas direkt där 

hastigheten är viktigast. Kantdatorsystem utökar företagets verksamhet bortom dess datacenter. 

Detta gör det möjligt för organisationer att utforma och på ett flexibelt sätt driftsätta programvara 

mellan centrala och lokala platser, integrera slutpunktsmiljöer i IT-miljön, minska 

nätverksfördröjning och leverera realtidsanalyser och snabb kapacitetsskalning. Kantdatorsystem 

är en viktig del av digital omvandling och modernisering inom många företag, särskilt när det 

är optimerat med 5G-nätverk och modern hantering av programdata. Kantdatorsystem kan 

användas för allt från övervakning av patienter på sjukhus till lösningar för förarassistans. 
 

• IoT. Med IoT menas intelligenta slutpunkter som är anslutna till nätverket. IoT-slutpunkter kan 

vara stationära eller i rörelse: maskiner, fordon, motorvagnar, kylskåp, mobiltelefoner, och 

så vidare. IoT-slutpunkter producerar enorma mängder data som kan analyseras för att ge 

värdefulla insikter som förbättrar affärsverksamheten och moderniserar kundupplevelsen. 

Inom hälso- och sjukvård ger bärbara enheter till exempel möjlighet till fjärrövervakning 

av patienter i realtid. I detaljhandeln kan GPS-sensorer (globalt positioneringssystem) förbättra 

hanteringen av leveranskedjan och i energisektorn kan smarta mätare spåra 

energianvändningen och hjälpa till att förutsäga efterfrågan. 
 

• 5G-nätverk. 5G är mycket mer än bara generationen efter 4G – det är en revolutionerande 

kommunikationsuppgradering som överbryggar IT- och telekominfrastrukturen under 

en horisontell molnbaserad arkitektur för oöverträffade storskalighetsfördelar. 5G kan använda 

fler frekvensband och leverera lägre fördröjningar och högre genomströmning för att ansluta 

praktiskt taget allt och alla – 



 
 
 
 
 
 
 

inklusive personer, maskiner, föremål och enheter. Det driver på utvecklingen av banbrytande 

tillämpningar i kanten, vilket möjliggör mycket mer omfattande användning av IoT, artificiell intelligens 

och dataanalys i realtid för effektivt beslutsfattande. 

 

Även om kantdatorsystem, IoT, och 5G-nätverk alla ger organisationer mervärde har synergierna som 

förverkligas genom överlappningen av de här tre teknikerna överträffat var och en av dem individuellt. 

 

Trots de här fördelarna känner organisationer av de växande problemen med kantlösningar som är isolerade, 

mycket segmenterade och drivs på separata plattformar. Tiden är inne för företag att förenkla sina 

kantlösningar genom att generera insikter med högre värde där de behövs, konsolidera användningsområden, 

infrastruktur och data och skydda tillgångar med inbyggd säkerhet. 
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Sammanfattning 
 
 

En ny tekniktriad med kantdatorsystem, Internet of Things (IoT) och nätverk utgör 
kärnplattformar och driver på nytt värde för intressenter. Var och en av de här 
teknikkategorierna kan vara fristående, men verkligt omvälvande värden ligger i nya 
tjänster, program och lösningar som kommer från överlappande funktioner som omfattar 
två eller flera av dessa tre komponenttekniker. De nya lösningarna kan fungera som 
en viss vertikal eller användas horisontellt i flera olika branscher. Den här rapporten hjälper 
ledare inom teknik att fastställa vilken typ av tekniklösningar som ska användas för ett 
företag, med plattformar som skapats av rätt triadblandning, metoder för att optimera 
värdet som extraheras från triaden och partner för att berika triadens funktioner. 
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Kärnkomponenter och funktioner 
i tekniktriaden 
Varje komponent i triaden – edge, IoT och nätverk – har gett värde under olika 
tidsperioder samtidigt som de driftsätts och hanteras av olika team. Genom att 
kombinera två eller flera av elementen får företag tillgång till nya möjligheter och 
mervärde som överträffar skapandet och leveransen från en grupp, ett segment eller 
en del av marknaden (se bild 1). Traditionella tekniktitaner, telekomföretag, 
branschgiganter, molnleverantörer, framväxande aktörer, och partnerekosystem har 
uppstått i den här nya tekniktriaden. Resultatet blir att interna och externa partner 
anpassar sig och förändras för att skapa nya plattformar. Nuvarande metoder har redan 
börjat utvecklas i takt med att marknaden mognar. Dessa plattformar, metoder och 
partners kan skapa lösningar med horisontella funktioner eller lösningar för vertikala 
marknader för att få horisontella och vertikala tillämpningar, användningsområden och 
säkerhetspolicyer på lokal, regional och global nivå. 
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Figur 1 

Forrester-modellen för edge-, IoT- och nätverksinnovation 
 
 

 
 

Edge-, IoT- och nätverkselement skapar 

den tekniska triaden 

Edge-, IoT- och nätverkselement skapar den tekniska triaden 

Den här beslutsmodellen från Forrester bygger på tre överlappande grundpelare: 
 

• Edge. Kantdatorsystem utvecklas bortom företagets datacenter och kan omfatta 
en mängd olika slutpunktsmiljöer. Kantslutpunkter och resurser för möjliggörande 
av slutpunkter hanterar och analyserar lokaliserade data och ger insikter, engagemang 
och automatisering i realtid fysiskt nära slutpunktsenheter och kunder. De här 
kantlösningarna omfattar programvara för kanthantering och intelligens som körs på eller 
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nära IoT-enheter, mobila enheter och andra slutpunktsenheter så att åtgärder kan 
genomföras omedelbart. Att bedöma vilka data som ska bearbetas i kantmiljön jämfört 
med vad som skickas tillbaka till molnet eller datacentret för avancerad analysbehandling 
är en viktig faktor för användningsområden på många vertikala marknader. 

• Internet of Things. IoT-teknik skapar en tvåvägsrelation mellan uppkopplade saker 
i den fysiska världen och den digitala världen. Företag använder ofta IoT-teknik för att 
uppgradera sina produkter, omvandla verksamheten och få insikter om verkliga 
händelser. IoT-aktiverade produkter har integrerad eller ansluten elektronisk 
databehandling och kommunikation för att skicka data eller ta emot kommandon. 
De flesta IoT-anslutna tillgångar inkluderar sensorer för att registrera förhållanden, 
skicka sensoravläsningar eller analyser till ett fjärrprogram och ta emot 
programvaruuppdateringar. Vissa har manöverdon som lokala kommandon eller 
fjärrkommandon som kan ändra ett tillstånd i den fysiska världen. 

• Nätverk. En varierad samling LAN-, WAN- och PAN-tekniker (personligt nätverk) och 
transporter stöder företagets strategiska, affärsmässiga och operativa program och 
tjänster. Traditionella transportmedier för företagsnätverk som RJ45-koppartråd, fiber, 
Wi-Fi och mobilnät har utformats och använts för att transportera information från 
servrar och lagringsenheter till kontorsanställda som arbetar vid datorer och sitter vid 
skrivbord. Datorer eller servrar finns på företagskontor och datacenter. IoT-nätverk 
och -enheter finns ofta i nya, unika och tuffa miljöer för att ta in information och 
kontext via sensorer och vidta åtgärder i den fysiska världen via manöverdon baserat 
på analysdrivna insikter. 

Plattformar, metoder och partner underlättar driftsättning av 

tekniktriaden 

Företag kan extrahera nya intäktsflöden, nya affärsmöjligheter eller förbättrad 
verksamhet när företaget skapar en strategi som tar hänsyn till de tre aspekterna 
i en teknikvision som passar för framtiden: 

• Plattformar för effektiva och varierande tillämpningar och lösningar. Med 
plattformsmiljöer kan företag effektivt utveckla och stödja olika program, 
programvaror och digitala insikter med hjälp av maskinvaror, programvaror, nätverk 
och komponenter för digital teknik. Grunden för många plattformar är standarder som 
förenklar viktiga funktioner som att ansluta till olika trådlösa och trådbundna nätverk, 
hantera och säkra den fragmenterade uppsättningen av enheter och program, 
möjliggöra programutveckling och analysera insamlad information för att skapa 
användbara insikter. Dessa plattformslösningar måste ofta leverera viktiga skalbara 
funktioner i kant- och molnmiljöer. 

• Metoder för att underlätta smidig och säker implementering och drift. Många olika 
teknikchefer, affärsproffs och verksamhetschefer vägleder kraven på och driftsätter 
lösningar för tekniktriaden. De här intressenterna behöver verktyg för att identifiera 
hur ny teknik påverkar arbetsservrarnas aktiviteter, driftsprocesser, de anställdas 
upplevelse och kundupplevelser. Företag behöver också verktyg, ramverk, 
vägledning för bästa praxis och nyckeltal för att utvärdera effekten av 
tekniktriadsinitiativ på kraven på anställdas färdigheter, verksamhetskritiska 
driftsprocesser och kundupplevelser. 
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• Partnerekosystem för att säkerställa omfattande driftsättning av lösningar. 
Partnerekosystem är ett viktigt krav för framgångsrik driftsättning av tekniktriad-
lösningar. Leverantörer och tjänsteleverantörer, inklusive tekniktitaner, 
telekomföretag, branschgiganter, molnleverantörer, och programvaruplattformar, 
erbjuder nyckelelement för tekniktriad-lösningar. Men ingen enskild leverantör kan 
tillhandahålla alla maskinvaror, programvaror, nätverk och teknikkomponenter som 
behövs för att driftsätta heltäckande tekniklösningar på egen hand. Leverantörer 
av produkter för tekniktriaden, nätverksleverantörer och tjänsteföretag upprättar 
ofta partnerekosystem för att skapa de här heltäckande lösningarna för att 
hantera viktiga horisontella och vertikala IoT- och kantanvändningsområden. 

Vertikala marknader och horisontella funktioner driver på kraven 
på tekniktriaden 
Utvärdera dina krav på tekniktriaden och hitta de tre rätta aspekterna genom att först 
identifiera relevanta horisontella och vertikala tillämpningar, lösningar och 
användningsområden för att hantera företagets strategiska och driftsmässiga 
prioriteringar och företagsprioriteringar. Använd dessa välavvägda lösningar för följande: 

• Vertikala marknader. Företagets intressenter fokuserar ofta i början på att identifiera 
relevanta tillämpningar och möjliga användningsområden inom deras specifika bransch 
eller vertikala marknad. Vårdgivare använder till exempel ofta tekniktriad-lösningar för 
att upprätthålla och hantera status och driftprestanda för medicinsk utrustning. 
Affärsintressenter bör också utvärdera specifika vertikala användningsområden som 
är relevanta för företagets prioriteringar och driftsprocesser. 

• Horisontella funktioner. Vissa horisontella funktioner gäller för många 
organisationer. De kan fokusera på att förbättra kritiska driftsprocesser som 
byggnads- eller anläggningshantering eller på att tillhandahålla kostnadseffektiv 
användning av resurser som energihantering eller säkerhet och övervakning. För att 
fastställa lämplig blandning av användningsområden och tillämpningar måste 
beslutsfattande intressenter utvärdera hur väl de stämmer överens med företagets 
strategiska prioriteringar och teknikinitiativ. 
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Vi hjälper företag och teknikledare att använda 
kundtillfredsställelse till att öka tillväxten.  

 

Besatta av kundbesatthet 
 
På Forrester är kundbesatthet kärnan i allt vi gör. Vi står på din sida och 
är på din sida när det gäller att få dig mer kundbesatt. 

 

 

Forskning 
 
Öka din inverkan på marknaden 
med en beprövad väg till tillväxt. 

• Kund- och 
marknadsdynamik 

• Handplockade verktyg 
och ramverk 

• Objektiva råd 

• Praktisk vägledning 
 

Läs mer. 

Konsulttjänster 
 
Implementera moderna 
strategier som anpassar 
och stärker teamen 

• Kund- och 
marknadsdynamik 

• Handplockade verktyg 
och ramverk 

• Objektiva råd 

• Praktisk vägledning 
 

Läs mer. 

Evenemang 
 
Utveckla nya perspektiv, 
inspireras av ledare och 
nätverka med kollegor. 

• Tankeledarskap, -ramverk 
och -modeller 

• Enskilda samtal med 
kollegor och analytiker 

• Personliga och virtuella 
upplevelser 

 
Läs mer. 

 
 FÖLJ FORRESTER    

Kontakta oss 

Kontakta Forrester på www.forrester.com/contactus. Om du vill ha information om 
papperskopior eller elektroniska utskrifter kan du kontakta ditt kontoteam eller 
reprints@forrester.com. Vi erbjuder mängdrabatter och specialpriser för akademiska 
institutioner och ideella organisationer. 

Forrester Research, Inc., 60 Acorn Park Drive, Cambridge, MA 02140, USA 

Tel: +1 617-613-6000 | Fax: +1 617-613-5000 | forrester.com 
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SÅ KAN DELL TECHNOLOGIES BIDRA 

Med Dell Technologies vid din sida kan du dra nytta av edge, IoT och 5G-nätverk 
för att få enastående affärsresultat i takt med att din kantlösning utökas till att 
omfatta fler användningsområden, data, program och platser. 

 
I två decennier har vi hjälpt företag att förenkla sin kantlösning för att generera mer 
värde där hastigheten är viktigast. Vi kan hjälpa dig att skapa insikter där de 
behövs, konsolidera i takt med expansion och flytta inbyggd säkerhet ut till kanten. 

 
Vår omfattande erfarenhet av företags- och OEM-kunder och partner påverkar 
utformningen av branschens bredaste portfölj för kantlösningar. Den här portföljen 
stöder utvecklade metoder och horisontella och vertikala användningsområden 
med en mångsidig, flexibel, skalbar och riktigt säker grund för företagets 
framgångar i alla kanter. Och vårt engagemang för öppna 5G hjälper företag att 
skapa innovativa upplevelser som inspirerar kunder, anställda och partner. 

 
Om du vill ha mer information om hur våra kunder förenklar sin kantlösningkan 
du besöka Dell Technologies bibliotek för digital omvandling, eller läsa mer om 
kantlösningar. 

 

 
OM DELL 

Dell Technologies hjälper organisationer och individer att skapa sin digitala 
framtid samt förändra hur de arbetar, lever och spelar. Företaget ger kunderna 
åtkomst till branschens mest omfattande och innovativa teknik- 
och serviceportfölj, utformad för dataåldern. 
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