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HiQ förenklar och förbättrar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och 
mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. 
HiQ har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se  

 
 
 

HiQ OCH ASCOM WIRELESS SOLUTIONS TECKNAR NYTT 
RAMAVTAL 

HiQ tecknar ett nytt ramavtal med Ascom Wireless Solutions, specialister på trådlös 
internkommunikation inom sjukvården. Avtalet,  som omfattar t jänster inom 
framförallt  programvaruutveckling och kvalitetssäkring, gäller under 2013.  
 
- Vi är mycket nöjda med det HiQ levererat och vi har haft ett gott samarbete genom åren. Nu tecknar 
vi ett nytt ramavtal och vi ser fram emot ett fortsatt givande och framgångsrikt samarbete, säger Ralf 
Kihl, ramavtalsansvarig på Ascom Wireless Solutions R&D-avdelning.  
 
Ascom Wireless Solutions är en global sjukvårdsleverantör av trådlösa kommunikationslösningar som 
underlättar informationsutbytet mellan system, personal och patienter.  Lösningarna är 
skräddarsydda efter kundens behov i en kombination av patientkallelse, trådlösa telefoner och 
personsökare, integrerat med olika sjukhussystem. 
 
- Ascom Wireless Solutions och HiQ har ett samarbete sedan 2005. Det nya ramavtalet är ett tecken 
på förtroende och ett kvitto på att kunden är nöjd med vår insats. Det känns inspirerande att få 
fortsätta jobba med Ascom Wireless Solutions och bistå med kvalificerade tjänster och 
specialistkompetens, säger Jerker Lindstén, VD på HiQ Göteborg. 
 
HiQ har i snart 20 år bistått kunder med kompetens och innovativa lösningar inom kommunikation.  
 
- HiQ har lång erfarenhet av telekom och brinner för att utveckla kommunikationslösningar som 
förenklar och förbättrar människors liv. I samarbetet med Ascom Wireless Solutions har vi förmånen 
att få arbeta med precis detta och vi är stolta över att få fortsatt förtroende, säger Lars Stugemo, VD 
och koncernchef HiQ. 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000 
Jerker Lindstén, VD HiQ Göteborg, tel. + 46 31 743 91 00 
Peter L. Häggström, Informationschef HiQ, tel. +46 8 588 90 000, +46 704 200 103 
 
 
Ascom Wireless Solutions (www.ascom.com/ws) är en ledande leverantör av trådlösa 
kommunikationslösningar för olika företag och verksamheter, t.ex. sjukhus, åldringsvård, 
tillverkningsindustrier, säkerhetsbranschen, detaljhandel och hotell. Över 75 000 system har 
installerats över hela världen. Företaget erbjuder ett brett utbud av professionella 
meddelandelösningar som skapar värde för kunderna genom att stödja och optimera deras 
verksamhetskritiska processer. Lösningarna är baserade på VoWiFi, IP-DECT, patientkallelse- och 
personsökningssystem som är smart integrerade i befintliga system via Ascom Unite. Företaget har 
dotterbolag i 11 länder och 1 200 anställda över hela världen.  
Ascom Wireless Solutions grundades 1955, har sitt huvudkontor i Göteborg och ingår i Ascom-
koncernen som är noterat på den Schweiziska börsen (ASCN:SIX). 
 


