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Tele2 först ut i Sverige med Android zero-touch 
enrollment – för enklare mobilanvändning på företag 
 
Tele2 är först ut bland de svenska operatörerna att lansera Googles tjänst ”Android 
zero-touch enrollment” som hjälper företags medarbetare att snabbt komma igång med 
sin arbetsmobil. Tjänsten är en del av ”Android Enterprise” och kommer förenkla för 
anställda att använda samma digitala verktyg hemma som på jobbet, samtidigt som det 
förbättrar företagets säkerhet. 
 
Tjänsten ”Android zero-touch enrollment” är en del av Googles ”Android Enterprise” och 
förenklar för företag att hantera och konfigurera medarbetares mobiltelefoner. Med hjälp av 
zero-touch i kombination med ett EMM-verktyg (Enterprise Mobility Management) levereras 
mobilen med det aktuella företagets nödvändiga appar, inställningar och säkerhetsföreskrifter 
förinstallerade. Allt är på plats när medarbetaren startar telefonen och loggar in med sitt 
företagskonto, vilket förkortar startsträckan att komma igång. 
 
– Lanseringen av zero-touch kommer underlätta enormt för våra företagskunder. Dels 
minimerar det tiden det tar för den anställde att få igång sitt arbetsverktyg eftersom alla 
nödvändiga program och system kommer förinstallerade. Samtidigt kan man som användare 
dela in sin mobiltelefon i en jobbprofil och en privat profil, vilket innebär en ökad säkerhet både 
för företag och medarbetare, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige. 
 
Tele2s rapport ”Power 2 Stay Ahead”* visar att företags digitala arbetsmiljö är viktig som 
konkurrensmedel. När gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut förväntar sig allt fler 
medarbetare att de ska kunna använda samma digitala verktyg hemma som på jobbet, något 
som nu förenklas för Tele2s företagskunder. 
 
– Vårt utökade samarbete med Google och lanseringen av zero-touch gör att våra kunder kan 
ta steget fullt ut med Android Enterprise, avslutar Samuel Skott. 
 
Läs mer om Tele2s företagserbjudande med Android Enterprise här. 
*Rapporten ”Power 2 Stay Ahead” listar insikter om vad som utmärker framgångsrika företag och är 
baserad på en studie genomförd av undersökningsföretaget United Minds. Läs rapporten i sin helhet här.  
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TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER 
UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer 
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade 
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 
erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 
miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat 
på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på 
Twitter för de senaste uppdateringarna.  


