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TeliaSonera inleder samarbete med AppDirect kring ny marknadsplats för applikationer i molnet

TeliaSonera har inlett ett samarbete med AppDirect, en global leverantör av marknadsplatser för applikationer i molnet. Samarbetet är
startskottet för TeliaSoneras satsning på en ny marknadsplats för små- och medelstora företagskunder i Norden och Baltikum. För kunderna
innebär det en ”one stop shop” för att hitta, prova, köpa och administrera applikationer i molnet.

Användarnas behov av ett mobilt och effektivt arbetssätt ökar och för företag som vill slippa investera i komplexa lösningar, passar applikationer i molnet bra.
Åtta av tio företag tror också att de kommer att betala för molnapplikationer år 2015, jämfört med var tredje idag*. Därför satsar nu TeliaSonera på att bygga
upp en marknadsplats med de bästa och mest efterfrågade applikationerna. Det innebär att kunderna får ett samlat ställe att hantera köp och betalningar
på samt en bättre överblick över sina tjänster, vilket höjer säkerheten och kostnadskontrollen.

– Det finns en stor potential och samtidigt en utmaning med molnapplikationer för små och mellanstora företag. Idag är det främst de som har kunskap och
som förstår hur tekniken fungerar som känner sig trygga med att köpa applikationer. Genom samarbetet med AppDirect gör vi det enklare för våra kunder att
välja och dra nytta av fördelarna med applikationer i molnet, säger Thomas Johansson, chef för företagsprodukter inom Bredbandstjänster på TeliaSonera.

TeliaSonera kommer under året att genomföra ett pilotprov där ett antal kunder kommer bjudas in och få möjlighet att vara med och påverka kundupplevelse
och innehåll. Piloten kommer att genomföras på den svenska marknaden.

* Källa: Microsoft & Edge Strategies, 2012; Gartner, 2011

Ytterligare information kan fås från TeliaSoneras presstjänst på +46 771 77 58 30, press@teliasSonera.com, eller genom att besöka vårt
Newsroom eller följa oss på Twitter @TLSN_Media.

TeliaSonera provides network access and telecommunication services in the Nordic and Baltic countries, the emerging markets of Eurasia, including
Russia and Turkey, and in Spain. TeliaSonera helps people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. Our
ambition is to be number one or two in all our markets, providing the best customer experience, high quality networks and cost efficient operations.
TeliaSonera is also the leading European wholesale provider with a wholly-owned international carrier network. In 2012, net sales amounted to SEK 105
billion, EBITDA to SEK 36.1 billion and earnings per share to SEK 4.59. The TeliaSonera share is listed on NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ OMX
Helsinki. Read more at www.teliasonera.com.                            


