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Enea utökar sitt kursutbud för inbyggd Linux 
i utbildningspartnerskap med Linux 

Foundation 

 

 

Enea kompletterar din mjukvaruinvestering som Linux Foundation 
Authorized Training Partner 

 

 

Enea tillkännagav idag ett utbildningspartnerskap med Linux Foundation kring återförsäljning av 

deras kompletta utbud av kurser inom inbyggd Linuxprogrammering och relaterade ämnen. Enea 

är en av fyra partners globalt så långt. 

 

Ur Eneas eget utbildningsprogram återfinns bl.a. kurser i the Yocto Project, licensiering av öppen 

källkod, optimering av realtidsegenskaper i Linux, samt utveckling i Linuxkärnan. Detta utbud 

kompletteras nu av Linux Foundations kurser i drivrutinsoptimering, Androidutveckling och 

utveckling med hjälp av mjukvaruversionshanteringsprogrammet Git, med flera. 

 

”Som en del i våra ansträngningar för att förbättra vårt Linuxerbjudande är det med glädje vi går i 

partnerskap med Linux Foundation”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. 

“Nu kan våra kunder åtnjuta marknadens bredaste utbud av Linuxutbildningar genom oss och vår 

lokala närvaro.” 

 

Genom att lägga till Linux Foundations kursutbud till Enea Linux och dess support- och 

tjänstepaket, blir Enea en ännu starkare och komplettare leverantör att förlita sig på i frågor som 

rör inbyggd Linux. 

 

 

 

 

För mer information besök www.enea.com/training eller kontakta 

 

Oskar Swirtun, SVP Marketing 

Phone: +46 8 50 71 40 70 

e-mail: oskar.swirtun@enea.com   

 

 

http://www.enea.com/default____7916.aspx
http://www.enea.com/training
mailto:oskar.swirtun@enea.com


 

Om Enea  

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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