Tele2 Sverige AB
Box 62
164 94 Kista
Telephone +46 8 562 640 00
Fax: +46 8 562 642 00
www.tele2.se
Reg No 556267-5164
VAT No SE556267516401
2019-06-14

PRESSMEDDELANDE

Toshiba outsourcar IT-tjänster till Tele2
Toshiba Tec Nordic AB outsourcar sina IT-tjänster som exempelvis hybrida molntjänster,
IT-arbetsplats och nätverk som tjänst till Tele2. Toshiba och Tele2 har sedan tidigare ett
samarbete men med det nya avtalet blir Tele2 nu helhetsleverantör av IT-tjänster.
Tele2 har i en upphandling fått förtroendet att bli helhetsleverantör av IT-tjänster till Toshiba
Tec Nordic AB. I och med avtalet avropar Toshiba en portfölj av såväl hårdvara som tjänster,
samtidigt som Tele2 agerar partner under hela avtalstiden.
-Efter upphandling och utvärdering föll valet slutligen på Tele2. Tele2’s väl utformade
portfölj av IT-tjänster, i kombination med den pragmatiska hållning företaget visade
under avtalsförhandlingarna, blev avgörande för beslutet. Vi ser fram emot ett fortsatt
gott samarbete, och mot att tillsammans kontinuerligt vidareutveckla vår IT-miljö,
säger Mikael Berglund, Technical Director Nordic på Toshiba.
Toshiba kommer i och med det nya avtalet att kunna allokera sina interna tekniska resurser
effektivare genom den plattform som Tele2 erbjuder.
-Samarbetet med Toshiba visar att Tele2 är den partner på den nordiska marknaden
med det mest kostnadseffektiva och framtidssäkra helhetserbjudandet inom
infrastruktur och användarnära funktioner. Toshiba visar att de har en mogen
organisation för arbete både i privata och publika moln och vi är glada att de valt
Tele2 för sina kommunikationslösningar. säger Tom Craig chef för svenska
företagsmarknaden på Tele2-koncernen.
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den
integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan
Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta
nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver
tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm.
Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.
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