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NEA-gruppen tecknar IP-telefoniavtal med Tele2s dotterbolag 
Datametrix  
 
Tele2 och dotterbolaget Datametrix har tecknat avtal med NEA-gruppen om en IP-
telefoniväxel med integrerade mobila anknytningar. Avtalet har ett värde på cirka  
7 miljoner kronor.   
 
Tele2 har sedan tidigare levererat mobil och fast telefoni till NEA-gruppen. NEA-
gruppens nya lösning innebär att de fasta och mobila anknytningarna integreras i en IP-
baserad telefoniväxel.  
 
– Den här lösningen ger både kunder och våra anställda helt nya möjligheter. Vi ökar 
mobiliteten, blir effektivare och får nöjdare kunder, säger Gunnar Legin, ekonomichef på 
NEA-gruppen. 
 
– NEA-gruppen är ett bevis på hur viktigt det är att kunna erbjuda helhetslösningar inom 
både IT och Telekom för att få till en optimal lösning. Det visar också att Tele2 och 
Datametrix tillsammans är en mycket stark spelare på marknaden, säger Markus Täkte, 
ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige. 
  
NEA-gruppen hade tidigare en spridd telefonimiljö med mindre växlar på flera orter och 
behovet av en enhetlig lösning för hela bolaget var därmed stort. Övergången till 
Datametrix centrala IP-telefoniväxel, baserad på produkter från Cisco och Netwise, 
medför minskade kostnader och en enklare administration. 
 
NEA-gruppen har tre verksamhetsgrenar: Elinstallationsrörelse, försäljning av elmateriel 
och serviceverkstäder. I dag är de cirka 2 100 anställda på ett 50-tal orter i Sverige, vilka 
är indelade i 14 lokala bolag. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 46 88, 
Mattias Lindström, Affärsområdeschef IP-telefoni Datametrix Sverige, tel. 08-52 20 02 
35, eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26. 
 
Datametrix är helägda av Tele2, en europeisk koncern som omsätter mer än 50 miljarder SEK. Vår roll i koncernen är att vara 
specialister inom både IT och Telekom och i de möjligheter som uppstår i dess konvergens. Vi verkar inom följande 
kompetensområden: Desktop Management, IP-telefoni, Hosting, Output Management, Säkerhet, Mobilitet och Collaboration. 
Vi strävar efter att göra det enkelt för våra kunder och vi förstår deras verksamheter och behov. Därför erbjuder vi både 
specialanpassade lösningar och kostnadseffektiva Managed Services (IT på kran). Gemensamt för lösningarna är att de fokuserar på 
affärsnytta och resultat i våra kunders verksamheter. Tack vare vår breda kompetens och stora produktportfölj kan våra kunder få sitt 
totala IT och telekom-behov tillgodosett från en enda leverantör. 
Datametrix grundades 1982 och ägs till 100 % av svenska Tele2 AB. År 2006 uppgick omsättning till 260 miljoner sek. Företaget har 
idag cirka 200 anställda i Sverige och Europa. 
 


