
Tele2 AB 
Skeppsbron 18 
P.O Box 2094 
SE-103 13 Stockholm, Sweden 
Telephone +46 8 5620 0060 
Fax: +46 8 5620 0040 
www.tele2.com 
2016-05-25 
 

  1 (2) 
 

 

 

 

 

Tele2 och IBM ska påskynda IoT-
utvecklingen för företag i Europa 

 
Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) 

meddelar idag att man ingått ett avtal med IBM (NYSE: IBM) för att gemensamt hjälpa 

kunder att påskynda sin implementering av Internet of Things (IoT)-teknologi och göra 

det lättare att starta nya projekt och affärsmodeller inom området.  

 

I partnerskapet bidrar Tele2 med global uppkoppling samt relaterade tjänster medan IBM 

nyttjar sin ”Watson IoT”-plattform och ”Global Business Solutions” (GBS)-konsulttjänster för att 

skapa några utvalda industrierbjudanden. IoT, Big Data och kognitiv förmåga kommer att 

sammanvävas till erbjudanden inom förvaltning, lokaliseringstjänster, logistik och andra 

uppkopplade produkter. 

 

IBM och Tele2 kommer att erbjuda ett gemensamt IoT-startpaket för att möjliggöra för 

kunderna att snabbt påbörja IoT-projekt. Startpaketen innehåller SIM-kort och en integration till 

”IBM Bluemix” så att kunderna snabbt kan koppla upp sig och börja utveckla IoT-lösningar. 

IBM kommer att ansvara för implementation, integration, molntjänster och utrullning. 

Tillsammans med Tele2s uppkoppling i världsklass och tilläggstjänster, kommer lösningen att 

möjliggöra för företag runtom i Europa att förhöja kundupplevelsen genom att använda den 

absolut senaste IoT-teknologin. 

 

Rami Avidan, Managing Director, Tele2 IoT, kommenterar: “IBMs världsledande tekniska 

lösningar tillsammans med Tele2s kompetens och erbjudanden gör partnerskapet mycket 

kraftfullt. Det kommer hjälpa kunderna på deras IoT-resor genom att möjliggöra nya 

intäktskällor, förkorta implementationstider och sänka kostnader.” 

 

Louise Skordby, Executive, European Digital Operations Leader, IBM, kommenterar: “Genom 

att kombinera våra respektive styrkor är jag säker på att Tele2 och IBM kommer skapa många 

spännande lösningar för företag i hela Europa. Vi kommer att göra det möjligt för dem att till 

fullo utnyttja kraften inom IoT.” 

 
För mer information, vänligen kontakta:  

Viktor Wallström, Kommunikationschef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27 
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52 
 
 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA 

KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter 

och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT-lösningar. Ända 

sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra 

etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och 

presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. 


