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Enea lanserar kompakt och högpresterande 
NFV-plattform för vCPE-användningsfall 

 

 
Enea® NFV Access är optimerat för liten footprint, hög throughput 

och optimerad virtualiseringsprestanda 
 

 
STOCKHOLM, Sverige, 31:e maj, 2017 – Enea® (NASDAQ OMX Nordic:ENEA) lanserade idag 

Enea NFV Access – en lättviktig mjukvaruplattform för virtualisering av accessnätet i s.k. 

Customer Premise Equipment (CPE). Enea NFV Access är optimerat för vCPE med liten 

footprint, hög throughput för virtualiserade nätverksfunktioner. Enea NFV Access stödjer både 

ARM- och x86-baserad whiteboxutrustning och ger telekomoperatörer och tjänsteleverantörer 

nya valmöjligheter att leverera sina tjänster enligt olika prestanda- och pris-kategorier – utan att 

byta plattform eller managementgränssnitt. 

 

Enea NFV Access är byggt för att möta utmaningarna i accessnätet och kan köras utan en 

fullskalig implementation av OpenStack – något som annars visat sig vara resurskrävande. Enea 

NFV Access kan köras på så lite som två processorkärnor. En ytterligare fördel är förmågan att 

blanda containers och virtuella maskiner inom plattformen, vilket minskar systemfootprint och ger 

enorm flexibilitet och enkla migrationsvägar mellan virtuella maskiner och containers.  

 

Enea NFV Acess använder standardiserade, öppna gränssnitt, vilket underlättar integrationen i 

existerande system. 

 

”Vi ser intressanta möjligheter med virtualisering i accessnätet och vi har byggt Enea NFV Access 

just för detta användningsfall”, sade Karl Mörner, SVP Product Management på Enea. ”Enea NFV 

Access är färdig för kommersiellt användande, minskar CapEx som OpEx, samt erbjuder 

beprövade teknologier för serviceorkestrering och modellbaserad hantering av 

nätverksfunktioner”. 

 
Detta är en förkortad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare 
beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök 
https://www.enea.com/press-releases/.  
 
För ytterligare läsning, besök webbsidan för Enea NFV Access https://www.enea.com/enea-nfv-
access.  
 

https://www.enea.com/press-releases/
https://www.enea.com/enea-nfv-access
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Fredrik Medin, SVP Marketing and Communications  

Telefon: +46 709 71 40 11 

E-post: fredrik.medin@enea.com  

 
 
 
Om Enea  
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa 

våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast 

beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala 

mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor 

på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till 

medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, 

Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Upptäck 

mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com. 
 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Enea® Element är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade 
varumärken. Enea OSE®ck, Polyhedra® Lite, Enea® ElementCenter, Enea® On-device Management, Enea® NFV Core, 
och Enea® NFV Access är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB. 
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