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Tele2 och Cubic Telecom ingår M2M partnerskap  

 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Cubic Telecom, en 

global mobil nätverksoperatör, meddelade idag att de ingår partnerskap för att leverera Machine to 

Machine/ Internet of Things, M2M/IoT-lösningar, till företag inom PC OEM samt fordonsbranschen.  

 

M2M/IoT innebär att maskiner sänder information till varandra med hjälp av SIM-kort. De signaler som skickas 

kan exempelvis kontrollera en process eller få en maskin att utföra en viss åtgärd. M2M/IoT är idag ett av de 

snabbast växande affärsområdena inom teknologi.  

 

Partnerskapet mellan Cubic Telecom och Tele2 skapar stora möjligheter för globala affärskunder. Kunderna kan 

snabbt implementera och distribuera M2M/IoT tjänster via Cubic Telecoms molnbaserade helhetslösning. 

M2M/IoT tjänsterna skapar ett mervärde för kunden samtidigt som det drar nya intäkter till företagen. Några av 

världens mest ledande Fortune 500-företag, som exempelvis HP, Lenovo samt Sierra Wireless förlitar sig redan 

på den molnbaserade lösningen för att leverera anslutning, sköta hantering av sina M2M-enheter samt dra in 

större intäkter på dessa.  

 

Barry Napier, Koncernchef på Cubic Telecom kommenterar: “Vi vill göra det så lätt som möjligt för företag att 

driva sin verksamhet. Genom vårt partnerskap med Tele2 möter vi inte bara vår växande kundbas behov genom 

att ge dem möjlighet att växa internationellt med hjälp av våra verktyg, vi ger dem även en klar fördel gentemot 

deras konkurrenter.”  

 

Tele2 har nyligen gjort omfattande investeringar i deras M2M-område, vilket signalerar att detta är ett 

fokusområde för operatören i framtiden.  

 

Rami Avidan, chef för Tele2 M2M Global Solutions kommenterar: “Vi ser stora möjligheter inom M2M/IoT området 

och är mycket glada över att samarbeta med Cubic Telecom för att erbjuda förmånerna med M2M/IoT-lösningar 

till deras marknader och därmed några av de största varumärkena i världen” 

 

För mer information, kontakta:  
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Telefon: +46 702 73 48 79  

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID 

VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i tio länder. Tele2 

erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät 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 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och 

presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 

 


