Varför genomföra Green-IT i företag?
Miljön har blivit en viktig fråga bland företag och regering över hela världen. I 2005 gjorde i
Världsekonomiskt Forum i Davos, den tidigare Brittiske premiärministern, Tony Blair stark betoning
på att vidta åtgärder till den globala uppvärmningen. I 2009, då-US Vice President Al Gore,
uppmanade kongressen att vidta avgörande åtgärder för utarbetandet av ett nytt globalt klimatavtal,
för Köpenhamn FN klimat-toppmötet i december 2009 att lyckas med Kyotoprotokollet. Oro för att
uppmärksamma klimatförändring och hållbarhet växer och företag arbetar med att minska
klimatpåverkan utan att förlora lönsamhet.
En studie på uppdrag av IBM och som utförs av Info-Tech Research Group, bland 1,047 IT och
affärsmän och beslut-markörer från 12 länder, inklusive USA, Kanada, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Japan, Indien och Brasilien, avslöjade att medelstora företag investerar nu i grön IT.
Företag har fått veta att gå grönt inte är bara bra för miljön. Det är också bra för sina resultatsiffror.
Studien konstaterar också att medelstora företag upplever viktiga kostnadsbesparingar när de
tillämpar grön IT initiativ. 1
De viktigaste områdena där företag har implementerat grön IT har haft fokus på Energieffektivitet,
inklusive serverrummets uppgraderingar, skrivarkonsolidering och PC power management.
Virtualisering & konsolidering, som omfattar lagringskonsolidering och virtualisering av skrivbordet
genom optimerad användning av befintliga och nya dator och lagringskapacitet, el, kyla, ventilation
och fastigheter.
Kevin Klustner, president och CEO av Verdiem, ett ledande IT energy management och effektivitet
företag i USA stöder också denna uppfattning. Klustner, beskriver 10 skäl eller fakta att gå grönt i IT:
1. det sparar pengar;
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2. det är rätt sak att göra,
3. det är inte lätt att vara icke grönt;
4. hållbar tillväxt kräver en hållbar drift;
5. attrahera och behålla kunder,
6. inspirera anställda;
7. förbättrad rykte och varumärke;
8. vara ett kostnadsbesparingsprogram och hållbarhet hjälte för din organisation,
9. lägre exponering för energipriserna;
10. energieffektiv IT är högpresterande IT.2
Grin-CH konsortiet har upptäckt behoven för kvalificerade yrkesutövare för att kunna genomföra
grön teknik i deras nuvarande eller potentiella arbetsgivare, därför, fem kval profiler för Grön-IT
yrken har utarbetats, inklusive färdigheter, kompetenser och kunskaper som krävs för arbete inom
detta område, som stöder utbildningsinstitutioner i uppdatering av deras utbildningserbjudande, och
för IT-företag att ha riktlinjer för att genomföra internutbildning eller för tillfället att anställa nya
medarbetare för detta område: Grön-IT software ingenjör, Grön-IT infrastruktur och drift expert;
Grön-IT revisor, Grön-IT konsult, Grön-IT ambassadör.
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