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PRESSMEDDELANDE 

 
 

Tele2 IoT  lanserar ny paketering av 
2CONTROL i samarbete med Cisco 
 
Tele2 lanserar en uppdaterad version av 2CONTROL i samarbete med Cisco. Den nya 
tjänsten är utformad för att bättre kunna möta Tele2s IoT-kunders behov på en alltmer 
diversifierad IoT-marknad. 
 
För IoT-kunden är det viktigt att ha en bra plattform för övervakning, diagnos och kontroll av 
uppkopplade enheter. 2CONTROL erbjuder därför nu två alternativ till IoT-marknaden, 
2CONTROL Enterprise och 2CONTROL Enterprise Premium.  
 
Enterprise är skräddarsytt för kunder som önskar minimalt arbete för att komma igång med att 
styra sina uppkopplade enheter, medan Enterprise Premium är för företag inom IoT som är mer 
fokuserade på avancerad funktionalitet och anpassning. 
 

- Med uppgraderingen och  den nya paketeringen av 2CONTROL har vi skapat två egna 
varianter av en beprövad lösning för hanteringen av uppkopplade enheter, som 
tillgodoser ett brett spektrum av behov inom IoT-industrin. Vi har förverkligat detta 
nästa steg på vår IoT-resa tillsammans med vår långvariga partner Cisco, som är ett 
känt och etablerat namn inom IoT och connectivity management, säger Cyril Deschanel, 
affärsområdeschef, Tele2 IoT 

 
 

- I nära samarbete med Tele2 har vi utformat en lösning som stöder ett brett spektrum av 
IoT-användningsområden anpassat efter kundernas behov. Vi fortsätter att driva 
innovation på den snabbt växande marknaden och vi är engagerade i att förenkla 
kundernas upplevelse när de skalar upp sin IoT-utrullning, säger Dave Wilson, 
affärsområdeschef, Global IoT Sales, Cisco. 

 
 
Läs mer om 2CONTROL Enterprise och 2CONTROL Enterprise Premium på tele2iot.com 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Fredrik Hallstan, Head B2B Communications, Telefon: +46 761 15 38 30   
 
 
 
 

 
Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända 
sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag 
möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala 
IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade 
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erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder 
kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella 
definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  


