
Lunet väljer Waystream igen - Waystreams switchar snabbar upp Luleås stadsnät
Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå. I dagsläget når man 8 av 10 invånare och dessa kommer med uppgraderingen
få ännu snabbare internetanslutningar, något som är nödvändigt i takt med att samhället digitaliseras allt mer.

– Vi fortsätter vår strategi att uppgradera resterande kunder till Gigabit-access. Valet föll igen på Waystream då vi upplever att Waystreams MS4000
uppfyller vårt behovs samtidigt som de är väldigt lyhörda till våra önskemål gällande funktionalitet. Vi ser fram emot att leverera nya snabbare tjänster till
våra kunder under 2018, säger Thomas Sundström, VD på Lunet. 

I steg 2 för 2018 så skall ca 12 000 kundanslutningar uppgraderas till ett värde av 3 000 000 kronor. Accessutrustningen, Waystreams MS4000 som är en
lager 2 Gigabit ethernet accesswitch, kommer levereras till Lunet under mars – april 2018 och ska användas för att uppgradera till Gigabit-hastighet. Detta
är fortsättningen på en lyckad uppgradering gjord 2017 med Waystreams produkter.

– Det är alltid speciellt roligt när våra kunder är så pass nöjda att de väljer våra produkter även för nya satsningar. Att Lunet går vidare med MS4000 även i
steg 2 tyder på att vi har levererat kundnytta på en hårt konkurrensutsatt marknad. Vi ser fram emot att växa med Lunet framöver, och att tillsammans
snabba upp internet för Luleås invånare, säger Mats Öberg, vd på Waystream.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
E-post: mats.oberg@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det
möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är
smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 15:30 CET.


