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Tele2 ska göra Sandvikens kommun mer mobila
- Nytt avtal inom kommunikation som tjänst
Sandviken väljer nu Tele2 för att leverera en mobil och flexibel kommunikationslösning
till kommunen. Under den treåriga avtalstiden tar Tele2 ett helhetsansvar för
installation, driftsättning och förvaltning. Upphandlingen är en del av
Kammarkollegiets ramavtal och ordervärdet för avtalet är cirka 14 miljoner kronor.
Målet med upphandlingen var att öka tillgängligheten både internt och externt. Ytterligare ett
krav var att tjänsten skulle vara tydlig och enkel att använda. Tele2 presenterade en mobil
lösning som möjliggör att kommunen blir mer tillgängliga och därigenom kan förbättra sin
service gentemot kunder och medborgare.

-

Tele2 presenterade den bästa helhetslösningen utifrån funktion och pris. Vi kommer
nu kunna arbeta mer mobilt utan att för den saken dra på oss stora kostnader, säger Jan
Enerhall, IT-chef på Sandvikens kommun.

Antalet mobila anknytningar i kommunen ökar nu från 400 till 1 100 och samtidigt ersätts all
fast telefoni med IP-telefoni. På så sätt utnyttjas kommunens befintliga infrastruktur och
kommunala enheter blir inte längre beroende av fasta fysiska platser. Därmed får kommunen
en större flexibilitet samtidigt som drift- och underhållskostnaderna sänks.

-

Sveriges kommuner ställs inför allt hårdare krav på såväl tillgänglighet som hög
servicegrad. Därutöver är ofta priset en avgörande faktor. Avtalet med Sandvikens
kommun visar att vårt erbjudande är attraktivt även för helt nya kunder, säger Martin
Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige.

Med den nya plattformen får Sandviken också tillgång till tjänster såsom kalenderkoppling
och automatisk telefonist.
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-454 15 11
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 29 miljoner
kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och
innehållstjänster. 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 2009 omsatte bolaget
39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor.

