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PRESSMEDDELANDE

Ambea väljer Tele2 som leverantör av
rikstäckande nätverk
Omsorgsföretaget Ambea har efter en upphandling valt Tele2 som leverantör av ett
rikstäckande nätverk med cirka 450 adresser. Avtalet löper över tre år och är tänkt att
hjälpa Ambea med sina expansionsambitioner och öka flexibiliteten vid nyetableringar av
nya verksamheter.
Tele2 har fått förtroende att tillhandahålla en helhetslösning av nätverkstjänster till
omsorgsföretaget Ambea under en treårsperiod till cirka 450 adresser över hela Sverige.
Tidigare har Ambea arbetat med flera olika accesstekniker och leverantörer, men samlar nu
sina verksamheter i ett och samma rikstäckande nätverk.
– I vårt digitala samhälle klarar få organisationer av att bedriva verksamhet i denna skala utan
ett fungerande IT-stöd. I nätverket får Ambea säker tillgång till viktig och konfidentiell
information för att kunna ta hand om sina omsorgstagare och medarbetare på ett smidigt och
säkert sätt. Vi på Tele2 är väldigt glada att Ambea har givit oss det här förtroendet, säger
Henry Nilsson, försäljningsdirektör på Tele2 Företag.
Tele2 och Ambea har i dialog utvecklat och anpassat tjänsten som enkelt kan anpassas efter
storleken på olika verksamheter och samtidigt öka flexibiliteten vid framtida nyetableringar i
takt med att verksamhetens krav förändras. Den nya lösningen kommer även kunna gå att skala
upp och byta profil eller tjänst på under avtalets löptid.

-För oss är det viktigt med en lösning som säkerställer en jämn och hög kvalitet och som
dessutom är skalbar och flexibel, säger Daniel Warnholtz, CFO på Ambea
WAN-nätverket som Tele2 levererar till Ambea ingår i NaaS (Network as a Service) som gör det
möjligt att över tid addera nätverkstjänster.
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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 underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.
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”Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende,
stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.
Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 26 000 medarbetare. Inom vår
företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea
har drygt 900 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och
vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.”
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