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Enea tecknar OSE- och Linux-avtal  

värt 3M USD 

 

 

Enea har tecknat ett avtal med en global tillverkare av telekomutrustning med ett ordervärde om 

3M USD fördelat över en fyraårsperiod. Enea kommer leverera operativsystemen Enea OSE och 

Enea Linux, tillsammans med en kompatibilitetslösning, OSE Compatibility Platform, som gör det 

möjligt att exekvera OSE-kod i Linuxmiljö. Avtalet gäller mjukvara för både ARM- och PowerPC-

baserade processorer. 

 

Kunden tillverkar utrustning för optiska växlar och har en betydande kodbas sedan flera år i 

applikationer baserade på Enea OSE. När de nu introducerar Linux i sina system blir den nya 

kompatibilitetslösningen från Enea den överbryggande mekanismen som möjliggör en 

återanvändning av gjorda mjukvaruinvesteringar. 

 

"Vi är glada över att kunna fördjupa vår affärsrelation med denna nyckelkund", sade Anders 

Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. "De är pionjärer i användandet av vår 

kompatibilitetslösning, vilket ger dem och andra industriledare förmågan att enkelt introducera 

Linux i sina system, med bibehållna investeringar i befintlig OSE-kod". 

 

OSE Compatibility Platform tillhandahåller utvalda Enea OSE-koncept och -gränssnitt i 

Linuxmiljön och möjliggör för existerande och nya applikationer att använda 

programmeringsgränssnitten för både Enea OSE och Linux på samma gång. 

 

För mer information besök www.enea.com eller kontakta 

 

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef 

E-mail: anders.lidbeck@enea.com  

 

Oskar Swirtun, Senior Vice President Marketing 

Phone: +46 8 507 140 70 

E-mail: oskar.swirtun@enea.com  
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Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, 

middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar 

för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom 

operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, 

samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil 

infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål. 

 

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ 

OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare 

information. 

 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade 

varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, 

Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® 

System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for 

Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.  
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