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PRESSMEDDELANDE

Tele2 får utökat förtroende från Sveriges
Radio som förbättrar upplevelsen för
användarna
Sveriges Radio ger Tele2 utökat förtroende med ett avtal gällande datanät för överföring
av ljud, som löper under två år. Det nya samarbetet innebär att Sveriges Radio får en högre
bandbredd på samtliga sina produktionsplatser för att kunna leverera ännu bättre
upplevelser för sina användare. Tele2 är sedan tidigare också Sveriges Radios leverantör av
växeltjänster, operatörstjänster och WAN.
Tele2 kommer att vara huvudleverantör av WAN-tjänster (Wide Area Network) till Sveriges
Radio under en tvåårsperiod, som i och med det nya avtalet även uppdateras. Det nya avtalet
ger Sveriges Radio en högre bandbredd för fler än 200 externa produktionsplatser över hela
landet vilket kommer att leda till en bättre upplevelse för Sveriges Radios lyssnare. En majoritet
av dessa platser utgörs av idrottsarenor men även myndighetsbyggnader, bibliotek och
lokalredaktioner.
Den nya utökade WAN-tjänsten från Tele2 kommer att vara betydelsefull för Sveriges Radios roll
som en del av svensk krisberedskap och civilt försvar där man tillhandahåller ett robust system
för att alla som befinner sig i Sverige ska ha möjlighet att ta del av samhällsviktig information.
-

Direktsänd radio ställer stora krav på stabila och säkra tjänster, förutom att
ljudupplevelsen för SR:s användare blir bättre. Vi är väldigt glada och stolta att Sveriges
Radio anförtrott oss utökat förtroende att tillhandahålla deras WAN-tjänster, säger
Henry Nilsson, försäljningsdirektör för den svenska företagsmarknaden på Tele2.

I och med det nya avtalet får Sveriges Radio en bättre översyn av nätet och kommer nu också
börja använda Tele2s portal ’Tele2 Service Online’ som tillåter Sveriges Radio att själv
administrera sina tjänster. De tjänster Tele2 redan nu tillhandahåller till Sveriges Radio i form av
växeltjänster, operatörstjänster och WAN, kommer med det utökade avtalet ha möjlighet att
förlängas med ytterligare ett plus ett år då avtalet löper ut.
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Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/
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
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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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