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OKQ8 väljer Tele2 för telefoni och mail i mobilen 
 
OKQ8 väljer Tele2 som leverantör av telefoni till sina 1 100 användare. Vidare 
installerar Tele2 en mobil företagsväxel och en ny säkerhetstjänst för mail i mobilen för 
att säkra mobiliteten i företaget. Värdet på affären uppgår till 5 miljoner kronor. 
  
OKQ8 får tillgång till Tele2s nya APN-lösning, en tjänst som ökar säkerheten för användare 
av mail i mobilen. Tele2 kommer även att stå för tilläggstjänsten Mobile extension som gör 
att mobiltelefonen direkt kopplas till företagsväxeln.  
 
Initialt kommer 50 personer i ledningsposition att kopplas till Tele2s APN-lösning. Tjänsten 
ger varje användare kundunik access mot Internet, vilket ökar säkerheten vid dataöverföring 
av e-post.  
 

- Att OKQ8 väljer den nya APN-tjänsten för mail i mobilen är mycket spännande. 
Tillsammans med Mobile extension möjliggörs säker mobilitet som ökar såväl 
flexibilitet som tillgänglighet för OKQ8:s medarbetare, säger Martin Cullberg, 
ansvarig för företagsmarknaden på Tele2.  

 
Avtalet innebär att växeln med 1 100 anknytningar och 600 mobilabonnenter knyts över till 
Tele2s nät. Vidare kopplas 100 mobilabonnemang in i företagsväxeln. 
 

- Vi valde Tele2 för att de erbjöd det mest prisvärda alternativet. Samtidigt kunde de 
tillgodose kraven på flexibilitet och teknik, säger Per Hanö, inköpschef på OKQ8.  

 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Martin Cullberg, ansvarig på företagsmarknaden på Tele2, tel: 070 – 454 15 11  
Tele2 Medieservice 070-426 41 28 
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och 
användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi 
har 23 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och 
telefoni, datanät och kabel-TV. 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 OMX Nordiska 
Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com. 
 


