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PRESSMEDDELANDE

Tele2 ansluter sig till AWS Partner Network för att
erbjuda molntjänster till kunder i Norden och
Baltikum
Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) tillkännagav idag ett
samarbete med Amazon Web Services (AWS) för att förbättra portföljen av molntjänster som Tele2
erbjuder sina kunder, vilket kommer möjliggöra en snabb och flexibel åtkomst till molnet. Tele2
kommer att använda sig av AWS moln för att stödja ett växande kundbehov inom den offentliga
sektorn och även inom andra branscher. Detta kommer att kunna hjälpa kunder med digitalisering av
processer, optimering av tillverkning, en effektivare distribution och förbättrade
kundtjänstupplevelser.
Som en del av samarbetet ansluter sig Tele2 nu till AWS Partner Network (APN). I och med detta,
kommer Tele2 att kunna kombinera sin nätverkskapacitet och sina säkerhets- och tjänstelösningar med
AWS breda tjänsteportfölj i molnet och på så sätt skapa skräddarsydda sektorspecifika kunderbjudanden
till företag i både Norden och Baltikum.
–

Genom det här samarbetet kan vi kombinera våra kommunikations- och säkerhetslösningar med
AWS molntjänster, vilket kommer att gynna våra kunder. Detta kommer också att hjälpa oss att
ännu bättre kunna stödja våra kunder i utvecklingen av deras verksamhet och i deras fortsatta
digitaliseringsresa, säger Stefan Trampus, chef för företagsmarknaden på Tele2.

Samarbetet bygger vidare på Tele2s befintliga relation till AWS. Tele2 har använt AWS-molnet för
företagets egen IT-transformation av beräknings-, analys- och databasfunktioner i flera år, vilket har
gett Tele2 lång erfarenhet av integration av applikationer och säkerhet i molnet, som nu kan användas
för att skapa nya sömlösa kunderbjudanden.
–

Det finns en enorm potential för organisationer inom såväl offentlig sektor som industrin att göra
besparingar, effektivisera och accelerera innovation med hjälp av molnets elasticitet och
smidighet. Genom samarbetet med AWS är Tele2 nu ännu bättre rustade för att hjälpa kunder över
hela Norden och Baltikum att påskynda transformationen och utnyttja nya möjligheter i
skärningspunkten mellan 5G och edge cloud computing, säger Fabio Cerone, Director, Telecom

Industry - EMEA på AWS.

Som ett exempel på samarbetet kan kunder inom tillverkningssektorn dra nytta av nya möjligheter inom
Mobile Edge Computing (MEC) baserade på produktfamiljen AWS Snow, eller till exampel IoT-relaterade
tjänster som kombinerar mobilanslutning med tjänster som AWS IoT Greengrass.
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Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi
fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni,
bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021
omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.
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