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Tele2 IoT levererar molnlösning till Northstar
Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm Exchange: TEL2 A och TEL2
B) meddelar idag att de kommer leverera IoT-lösningen “Product Cloud” till den ledande
energilagringsleverantören NorthStar.
NorthStar har tillsammans med Tele2 IoT och andra partners utvecklat en skräddarsydd
lösning för lagring av uppkopplad energi. De kommer sälja lösningen NorthStar ACE™
(Advanced Connected Energy) genom Tele2 IoTs Product Cloud. Lösningen används primärt
som back-up av el till mobila nätverkssiter. NorthStar ACE™ möjliggör säkra fjärrtjänster, ökar
säkerheten vid installationer och underhåll samt skapar betydande kostnadsbesparingar
genom ökad livslängd och minskat behov av service.
Lösningen är baserad på teknologi från Kombridge, ett företag som Tele2 IoT köpte i augusti i
år. NorthStars mål är att ha alla sina produkter aktiverade med NorthStar ACE™ Bluetooth.
Detta kommer även att säljas som en tilläggsservice som kan aktiveras på distans.
Rami Avidan, verkställande direktör för Tele2 IoT, kommenterar: “Lösningen visar några av de
fantastiska fördelarna med att implementera en IoT-lösning i en industriapplikation. NorthStars
kunder får inte bara bättre kontroll och status på sina produkter, de sparar även pengar och
ökar produkternas livslängd, vilket också är bra för miljön.”
Per Werin, marknadschef för NorthStar, kommenterar: “Vi är riktigt glada över att lansera
NorthStar ACE™ och att ha denna fantastiska tjänst tillgänglig för våra kunder. Tele2 har varit
en viktig del i utvecklingen och gjort ett riktigt bra jobb i att leverera en skräddarsydd
molnlösning på rekordtid. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Tele2.”
För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Kristoffer Carleskär, Investerarfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 45 19

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA
KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och
tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt 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. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015.
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