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Tele2 IoT och Nokia ger företag större makt med
ny modell för globala IoT-implementeringar
Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2) och Nokia
(publ) har ingått ett strategiskt partnerskap för att erbjuda en global IoTuppkopplingslösning för företag. Lösningen förenklar ekosystemet för stora
multinationella implementeringar och applikationer med hög dataförbrukning.
Företagen går in i ett strategiskt och bilateralt partnerskap som är fokuserat på banbrytande
teknik i form av Nokias globala IoT Network Grid (WING) och SIM-teknik från Tele2 IoT.
Tele2 IoT kommer att lansera ett erbjudande baserat på Nokias WING-plattform som gör det
möjligt för företag att utveckla sina egna globala och mobila IoT-lösningar samtidigt som det
säkerställer en flexibel och långsiktig anslutningsstrategi. Företagen kan få egna IoT nätverk
levererat som en tjänst. Nätverken distribueras globalt och blir tillgängliga i företagens
nyckelområden, vilket gör det möjligt att uppnå lokala fördelar med låg latens. Tillsammans
med ny SIM-teknik kommer lösningen göra det möjligt för företagen att utforska nya
användningsområden samt förbättra och förenkla hanteringen av globala mobila IoTimplementeringar.
Tjänsten sänker driftskostnaden och maximerar kontrollen av IoT-implementeringar genom en
konstant och enhetlig infrastruktur för anslutningshantering, inklusive telekomstandarderna för
LowPowerWideArea (LPWA)-teknologier, som LTE-M och NB-IoT. Tele2 IoT kommer att
lansera erbjudandet till nya kunder under tredje kvartalet 2018 och båda partnerna är
fokuserade på att göra detta till ett nytt paradigm för global IoT-anslutning.
Rami Avidan, vd för Tele2 IoT, kommenterar: "Vi går in i ett mycket viktigt partnerskap med
Nokia där vi vill förenkla det globala IoT-anslutningsekosystemet för stora företag. Erbjudandet
vi lanserar som resultat av detta partnerskap kommer att skapa helt nya tillväxtmöjligheter och
ge den tillförlitlighet som behövs för företagskritiska tillämpningar. Med erbjudandet bryter vi ny
mark, bade tekniskt och kommersiellt, och kombinerar det med öppna och dynamiska
affärsmodeller".
Ankur Bhan, chef för WING på Nokia, kommenterar: "Nokia WING gör det möjligt för Tele2 IoT
att erbjuda sina företagskunder en global tjänst med flexibel kontroll, låg latens, hög effektivitet
och företagsautomatisering. Tillsammans kommer vi arbeta för att möjliggöra nya IoTlösningar som kan antas i olika branscher för att leverera sömlösa, tillförlitliga och effektiva
processer för företag att drivas smartare."
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Läs mer om lösningen här:
http://www.tele2iot.com/nokia/
För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER
UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2
erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17
miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat
på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat
(EBITDA) på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ
@Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.
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