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China Mobile, ARM, Cavium och Enea 
tecknar samarbetsavtal kring China Mobile 

Open NFV Testlab 
 

 
Tätt samarbete för att förverkliga NFV-infrastruktur och virtualiserade 

nätverksfunktioner på Eneas OPNFV-baserade NFV-
mjukvaruplattform och Caviums ARM-baserade standardserver 

ThunderX® 
 

 
STOCKHOLM, Sverige och SAN JOSÈ, USA, 2:a maj, 2017 – China Mobile, ARM, Cavium och 

Enea® (NASDAQ OMX Nordic:ENEA) har tecknat ett samarbetsavtal rörande China Mobiles 

Open NFV Testlab, som inkluderar kommersiell användning av den nyligen annonserade NFV-

mjukvaruplattformen Enea® NFV Core, samt Caviums ARM-baserade servrar för datacenter -  

ThunderX. Eneas och Caviums produkter kommer köras i China Mobiles testlab inom ramen för 

China Mobiles Telecom Integrated Cloud (TIC) och samarbetet ska syfta till att validera olika 

testfall inom Network Function Virtualization (NFV), t.ex vCPE, vBRAS, vEPC, vIMS. 

Projektutveckling och integration kommer göras med stöd för Linux Foundationprojektet Open 

Network Automation Platform (ONAP). 

 

”ARM och dess ekosystem har varit fast beslutna att använda OPNFV som språngbräda för att 

ge effektiv och ekonomiskt fördelaktig beräkningskraft till världens datanätverk”, sa Noel Hurley, 

Vice President and General Manager, Networking and Servers, Business Segments Group, 

ARM. ”Nätverksprestandan måste expandera i massiv skala för att stödja den beräkningskraft 

som krävs och vårt ekosystem levererar den effektivitet som krävs. Genom välintegrerade 

lösningar demonstrerar vi den prestanda per Watt, densitet och Total Cost of Ownership (TCO) 

som ARM-teknologin representerar.” 

 

“Vi är glada att arbeta med China Mobile för att förverkliga väsentlig NFV-funktionalitet och driva 

NFV mot storskaligt industrianvändande, med diversifierande och interoperabla ekosystem. 

Telekomapplikationer med olika beräknings-, I/O- och realtidskrav behöver optimerade lösningar 

med stor skalbarhet”, sa Raj Singh, Vice President & General Manager of the Network & 

Communication Group, Cavium. ”Avancerad commercial-off-the-shelf-hårdvara (COTS) som den 

arbetslastoptimerade datacenterservern Cavium ThunderX bidrar till skalbara NFV-lösningar 

baserade på standardkomponenter från ett stort ekosystem.” 



                                                                                 
  

 

”Telekomindustrin skriker efter en robust och högpresterande NFV-infrastrukturlösning som är 

byggd för telekomanvändningsfall och vi är mycket glada åt at vara en nyckelpartner i samarbetet 

med China Mobile, världens största operatör, samt de ledande teknologiföretagen ARM och 

Cavium”, sade Karl Mörner, SVP Product Management på Enea. ”Den OPNFV-baserade Enea 

NFV Core-mjukvaruplattformen är den första i sitt slag som är utförligt kvalitetssäkrad och 

optimerad för kommersiell användning out-of-the-box på ARM-baserad serverutrustning”. 

 
För ytterligare läsning, besök webbsidan för Enea NFV Core http://www.enea.com/enea-nfv-core.  
 

 

 

Kontakt: 

Fredrik Medin, SVP Marketing and Communications  

Telefon: +46 709 71 40 11 

E-post: fredrik.medin@enea.com  

 
 
 
Om Enea  

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa 

våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast 

beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala 

mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor 

på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till 

medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, 

Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Upptäck 

mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com. 
 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® 
Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea 
OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System 
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s 
oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB. 
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