
Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 94 Kista 
Telefon 08-562 000 60 
www.tele2.se 
 
 
2023-02-01 

 
Information Classification: Internal  

 
 

PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2 lanserar Microsoft Operator Connect  
 
Tele2 lanserar Tele2 Telefoni i Teams i samarbete med Microsoft och kompletterar därmed sitt 
Teams-erbjudande, baserat på Operator Connect. Lösningen ger ökad flexibilitet, tillgänglighet 
och mobilitet, vilket underlättar vardagen för användaren genom att man kan arbeta obehindrat, 
oavsett enhet och var man än befinner sig. 
 
Med Tele2 Telefoni i Teams behöver användaren ett enda verktyg för möten, samarbeten och 
telefonsamtal. Lösningen möjliggör externa samtal i Teams som fungerar både med mobil och fast 
telefoni. Tjänsten Tele2 Telefoni i Teams är en molnbaserad kommunikationslösning där 
telefoniuppkoppling och nummer hanteras i Teams administrationsgränssnitt och i Tele2s 
självbetjäningsportal.  
 
 

– Vi på Tele2 är stolta över vårt partnerskap med Microsoft, där vi nu breddar vår 
portfölj med en efterfrågad tjänst. Vi vill ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar att 
växla upp sin egen digitaliserings- och kommunikationsstrategi, såväl internt som 
gentemot sina kunder och partners och då är vi övertygade om att samarbeten av den 
här typen är rätt väg att gå, säger Johanna Juhl, chef för produktledningen, Tele2 
Företag.  

 
 
 

– Vi är glada över samarbetet med Tele2 och deras lansering av Microsoft Operator 
Connect. Det är en lösning som ligger rätt i tiden, vi har sett en önskan på marknaden 
efter lösningar som kan kombinera den traditionella telefonin med moderna 
produktivitetslösningar. Mot den bakgrunden ligger Tele2:s lansering helt rätt i tiden och 
vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för att förenkla och skapa nya möjligheter för 
svenska verksamheter”, säger Therese Treutiger, ansvarig för innovation och partners 
på Microsoft Sverige.  
 

 
Mer om tjänsten finns på https://www.tele2.se/foretag/telefoni/telefoni-i-teams  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Fredrik Hallstan, Head of External Communication, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com 
 
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media 
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Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi 
fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra 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 2022 
omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste 
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com. 

 
 


