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Tele2 lanserar WAP-tjänster
först ut är Tele2Mobil med tjänsten T2 Position som lanseras som WAP-tjänst i
samarbete med CellPoint Systems och Nokia

Tele2 lanserar nästa vecka en positioneringstjänst tillgänglig via WAP i samarbete med
CellPoint Systems och Nokia. WAP-tjänsten är en vidareutveckling av Tele2Mobils
positioneringssystem för GSM-telefoner och innebär att användaren nu kan använda T2
Position via WAP. Flera andra WAP-tjänster kommer också att lanseras inom kort.

- Lanseringen av WAP-tjänsten för T2 Position är bara första ledet i en utveckling av Tele2Mobils
produktportfölj, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2. Flera WAP-tjänster kommer
att lanseras inom kort.

Positioneringstjänsten gör det möjligt att kunna ta reda på var en person eller enhet befinner sig
geografiskt, även inomhus. Via ett lättnavigerat webbgränssnitt som är lösenordsskyddat kan man se
på en karta var GSM telefonerna befinner sig. Nu kan man även utföra positioneringen via WAP-
telefon.

Så här fungerar T2 Position:
När man gör en positionsbestämning skickas ett meddelande till den telefon som söks. Telefonen
samlar ihop information från närliggande basstationer. Denna information skickas till en server som
räknar ut positionen och hämtar aktuell kartbild. I WAP-telefonen meddelas positionen i form av text.
Det som krävs är att den sökta telefonen är påslagen och befinner sig i ett område med täckning. Varje
telefon får ett SIM-kort med ett speciellt program. Den som använder den sökta telefonen kan själv
styra möjligheten att bli lokaliserad genom att aktivera eller stänga funktionen på sin mobiltelefon. T2
Position är ett kostnadseffektivt alternativ till GPS.

För mer information, vänligen kontakta:
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
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