
Brighter förnyar kontrakt med Arkessa
för ökad kostnadseffektivitet och bättre
datakommunikationslösningar på
nyckelmarknader
Brighter AB (publ) (”Brighter”) eller (”Bolaget”) meddelade idag att de förnyar sitt avtal
med Arkessa som levererar datakomunikationslösningar inom IoT-sektorn. Detta efter
att de förvärvats av Wireless Logic. Förutom att det nya avtalet blir mer betydligt mer
kostnadseffektivt innebär det också bättre möjligheter för datakommunikation för
Brighters lösningar på Bolagets nyckelmarknader.

Genom Wireless Logics lösning SimPro tillhandahåller Arkessa ett IoT-anslutningssystem som
är bättre lämpat för Brighters behov. Dessutom är det nya avtalet bättre gällande den totala
ägandekostnaden, vilket gör det betydligt mer kostnadseffektivt under produktens
livslängd. Lösningarna som tillhandahålls är bättre anpassade för de typer av produkter och
tjänster som Brighter levererar, specifikt avseende permanent roaming, framförallt i Förenade
Arabemiraten och möjligen även på bolagets fokusmarknader. Kontraktet motsvarar också
båda parternas förväntningar på ett bättre vis än tidigare. 

Wireless Logics plattform SIMPro tillhandahåller en enda plattform som hanterar anslutna IoT-
tillgångar över alla nätverk, inklusive end-to-end övervakning och förvaltning. Flexibiliteten i
anslutningslösningen kommer att förenkla Brighters go-to-market-process och säkerställer en
globalt konsekvent kundupplevelse med färdig funktionalitet.

"Vi är mycket glada över detta nya avtal med Arkessa som använder Wireless Logics
plattform. Det passar inte bara bättre tekniskt på våra nyckelmarknader – avtalet är också
mycket kostnadseffektivt och i linje med vår kostnadsbesparingsstrategi”, säger Brighters vd
Erik Lissner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Brighter

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor
som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge
smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet
av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras
vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och
öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är
certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars
Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

http://www.brighter.se/


För mer information om Arkessa och Wireless Logic besök:

www.arkessa.com
www.wirelesslogic.com

http://www.arkessa.com/
http://www.wirelesslogic.com/

