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Tele2 lanserar innovativ IoT-portal
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B)
meddelande idag att de lanserar en innovativ IoT-portal som möjliggör aggregering av
några utav världens mest kraftfulla IoT-lösningar i ett verktyg.
Tele2 M2M tar nu nästa steg i sitt kund- och partnererbjudande genom att lansera Tele2 IoT
Portal. Tele2 är först ut med att lansera ett så mångsidigt och allomfattande verktyg för
M2M/IoT-lösningar.
Tele2 IoT Portal kommer att innehålla flera viktiga komponenter som exempelvis en
självbetjäningsmodul där kunder och partners får tillgång till händelserapportering,
uppkopplingshantering, planerade och oplanerade underhållsmeddelanden samt
servicerapportering – allt på självbetjäningsbasis. Det finns dessutom flera integrationer med
ledande teknikpartners.
Rami Avidan, kommersiell direktör för Tele2 M2M, kommenterar: “Jag är väldigt gIad över den
här lanseringen och tycker att vi återigen visar att vi driver på utvecklingen av M2M/IoTlösningar som gör skillnad för våra kunder och partners. Med denna portal skapar vi en
applikationsbutik där du kan välja att inkludera verktyg som verkligen kan ta din verksamhet
framåt genom rätt M2M/IoT-lösningar”.
De första partnerna att integrera sina lösningar är:
Telit
Telit är en global ledare inom produkter och tjänster som möjliggör Internet of Things (IoT).
Telit deviceWISE Application Enable Platform är en molnbaserad IoT-tjänst som låter företag
ansluta "things to apps" genom att smidigt integrera data från deras fjärranslutna tillgångar
med sina affärssystem och webbaserade mobilapplikationer. Den utvecklarvänliga
deviceWISE-portalen har omfattande funktioner för datainsamling, datakommunikation och
dataförbrukning, vilket ger företag möjlighet att förnya på toppen av sina kärnkompetenser och
affärsstyrkor, inte den underliggande infrastrukturen.
Fred Yentz, vd och koncernchef på ILS Technology, ett Telit-företag, kommenterar: “Telits
samarbete med Tele2 ger företag, stora som små, en nyckelfärdig skjuts till IoT utan initial
investering. Tillsammans erbjuder vi en skalbar lösning som minskar risker, tid till marknad,
komplexitet och kostnader för att bygga lösningar för fjärrövervakning och kontroll. Den skapar
även industriell automation, spårning av tillgångar och fältservice inom så gott som alla
branscher och marknadssegment runt om i världen.”
Microsoft
Microsoft levererar den mest globala och mångsidiga molnplattformen för pålitliga och flexibla
IoT-lösningar. Med Microsoft Azure IoT Services ger vi våra kunder möjlighet att hantera IoT-
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arbetsbelastningar hela vägen från små specifika lösningar till globala implementationer.
Microsoft Azure IoT Services tillhandahåller verktyg för att stödja massivt dataintag samt
tjänster för avancerade analyser i realtid, Big Data-analyser och maskininlärning. Möjligheten
att ansluta praktiskt taget vilken enhet som helst med alla protokoll i Microsoft Azure IoT
Services i kombination med ett lättanvänt gränssnitt gör lanseringen av IoT-projekt lättare.
Sammankopplingen med Office365, PowerBI och Azure Web Services ökar visualiseringen
och denna kunskap kan sedan utnyttjas och presenteras i rätt format till rätt målgrupp för insikt
och åtgärder.
Richard Lind, teknisk chef för Internet of Things på Microsoft Sweden, kommenterar: “Många
företag står i dag inför en digital förändring. Nya ekosystem och möjligheter skapas inom alla
industrier, ta till exempel tillverkning, hälsovård, anläggning och logistik. Skiftande
inkomstmodeller, affärsmodeller, samhällelig och nationell förmåga kan och kommer nå
fantastiska resultat. Detta samarbete med Tele2 gör det lätt att utforska och kapitalisera de
tillgångar som levereras genom IoT.”
ThingWorx
ThingWorx™, ett PTC (Nasdaq: PTC) företag erbjuder den första plattformen designad för att
effektivt bygga och köra program i dagens uppkopplade värld. ThingWorx®-plattformen,
mittpunkten för PTCs IoT-teknologiportfölj, kombinerar möjligheterna med PTC Axeda®lösningen för att leverera världens första kompletta IoT-plattform som inkluderar anslutning,
”device cloud”, affärslogik, Big Datam analys och fjärrserviceapplikationer. Kombinationen
levererar en omfattande IoT-teknologiansamling som möjliggör för företag att säkert ansluta
tillgångar, snabbt skapa applikationer och hitta nya sätt att skapa värde. Företag använder
redan tekniken för att kapitalisera potentialen som IoT representerar för en rad marknader så
som tillverkning, energi, jordbruk, transport samt statlig verksamhet.
Russ Fadel, koncernchef, ThingWorx, ett PTC-företag, kommenterar: “Tele2 tar ett stort steg
framåt i IoT-världen genom att erbjuda Tele2 IoT Portal som förenklar deras kunders M2M/IoTresa och upplevelse. ThingWorx är mycket nöjda med att vara en central del i det här
projektet. Vi ser fram emot att få arbeta med Tele2 för att hjälpa deras kunder förverkliga det
fulla värdet genom att komplettera deras M2M-produkter och tjänster med ThingWorx IoT
Application Enablement Platform.”
Mer information om Tele2 IoT Portal kommer att presenteras under eventet M2M Talks den
12:e maj i Stockholm. Besök www.m2mtalks.com för att veta mer och du kan reda nu delta i
diskussionen på #m2mtalks
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79
Viktor Wallström, Presschef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27

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 nio länder. Tele2 erbjuder produkter
och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, 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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett
rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.
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