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Tele2 och Aicent ingår IPX-samarbete 

 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) och 

Aicent meddelar i dag att de skrivit på ett IPX-avtal (Internet Protocol Exchange).  Avtalet innebär 

att deras IPX-nätverk kopplas samman, vilket skapar en större global räckvidd och gör att 

mobilabonnenter kan surfa med bättre kvalitet utomlands.  

Bara 1,5 månad efter Tele2’s lansering av deras IPX-lösning så tar de nästa steg och går in i 

partnerskap med Aicent. Aicent är världsledande inom IPX-multiservice av mobila datanätverkstjänster 

och lösningar för mobiloperatörer globalt. Avtalet gör det möjligt för Tele2 att erbjuda en kombinerad 

IPX-multiservice som stärker mobilabonnenternas LTE-roamingupplevelse genom garanterad end-to-

end kvalitet, mångfaldigt servicestöd och heltäckande säkerhet. Genom partnerskapet kommer Tele2’s 

mobilkunder snabbt och effektivt kunna surfa på internet även utomlands via en uppkoppling. Den 

högkvalitetsröst och höghastighetsdata som kommer att levereras utomlands kan liknas med den 

upplevelse som kunderna har i sitt eget hemnätverk.   

Joachim Horn, EVP och CTIO på Tele2 AB kommenterar: ”Med det ökande antalet abonnenter som 

reser, både privat och i jobbet, så blir det allt mer viktigt att stödja mobil dataroaming på en global nivå. 

Vi är glada över att ha skrivit på detta avtal med Aicent som innebär att våra kunder kommer att få en 

betydligt förbättrad 4G/LTE-roamingupplevelse utomlands.”  

 

Om Aicent 

Aicent startade år 2000 och är en TL9000-certificerad organisation. De är idag världens största IPX-

multiserviceleverantör av datanätverkstjänster och lösningar som kopplar samman över 200 globala 

mobiloperatörer, inkluderat de tio största. Genom breda partnerskap och utbytesarrangemang så når 

Aicent’s nätverk alla 2G, 3G och 4G-operatörer, inkluderat mer än 65 globala mobiloperatörer som 

stödjer LTE roaming. Detta gör det möjligt för mobilabonnenter att roama obegränsat mellan 

internationella operatörsnätverk. Företagets roamingcentrum har avdelningar som ”Roaming 

intellegence Suite” och ”Roaming Control Center” som stöttar integrerad meddelandehantering och 

förädlingsvärdestjänster, dessa är designade för att hjälpa operatörer att maximera roaming och 

serviceintäkter samt skapa lönsamhet. För mer information, besök www.aicent.com. 
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TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER 

ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 13 miljoner kunder i nio 

länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. 

Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga 

monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 

omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 

 

 


