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Tele2 och Datametrix lanserar framtidens telefoni
Med tjänsten, Kommunikation som tjänst, erbjuds företag en komplett telefonitjänst,
utan att behöva dra på sig tunga investeringar i form av ny teknik. Tele2 och
integratören Datametrix står för all service och implementering av tjänsten vilket gör
att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet – inte på driften av
kommunikationslösningar.
Tekniken blir allt mer komplex och efterfrågan på enkla tjänster allt större samtidigt som
fördelarna med att all kommunikation idag går över IP är många. Därför lanserar Tele2 och
Datametrix IP-lösningen Kommunikation som tjänst som bygger på ett fast pris per
anknytning och månad.
-

Vi ser en klar trend att våra företagskunder vill utnyttja alla fördelarna med IPtelefoni, samtidigt som de får en total kostnadskontroll. Detta kan vi nu tillgodose.
Med vår sampaketering med Datametrix blir vi en stark aktör på marknaden och kan
erbjuda företag såväl maximal funktion som flexibilitet till bästa pris. Kunden får en
leverantör för hela sin kommunikationslösning, säger Markus Täkte, ansvarig för
företagsmarknaden på Tele2.

I tjänsten ingår utrustning, implementering samt drift och underhåll. Allt för att förenkla för
kunden samtidigt som de får en övergripande kostnadsbild.
-

Det känns verkligen spännande att vi tillsammans med Tele2 nu kan erbjuda företag
en ny modern telefonilösning. Denna kraftfulla tjänst gör det enklare för fler företag
att våga ta steget in i IP-telefonins värld, säger Johan Hellström, VD Datametrix.

För mer information, vänligen kontakta:
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2, tel 08-56 26 46 88
Johan Hellström, VD Datametrix, tel 070-750 97 07
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar
efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 17 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster
inom fast och mobil telefoni, bredband, 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 Stockholmsbörsen
sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder
kronor.
Datametrix är specialister inom både IT, Telekom och dess konvergens. Våra kompetensområden är: Desktop Management,
IP-telefoni, Hosting, Output Management, Säkerhet, Mobilitet och Collaboration. Vi levererar spetskompetens inom IT &
Telekom, snabbare och mer kostnadseffektivt än konkurrenterna. Datametrix grundades 1982 och är ett helägt dotterbolag
inom Tele2.

