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Eyeonid Group AB (publ) går live med Telenor Group som idag
lanserar EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge
Eyeonid Group, som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster, tecknade den 20:e
december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer
gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster
riktat mot konsumentmarknaden.
Vi kan idag meddela att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir
det första landet att lansera tjänsten med start idag den 6 mars. Under senvåren 2017
genomförde parterna en pilot av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänst för ett urval av
Telenors konsumentkunder. Därefter har det under början av 2018 genomförts ett
omfattande arbete för att integrera tjänsten från EyeOnID helt och hållet till Telenor’s
tjänsteplattform och deras mobila applikation Mitt Telenor.
I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA)
som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva
påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.
”Vi har under en längre tid arbetat nära Eyeonid för att skapa den ultimata kundupplevelsen
för våra kunder. Idag är vi väldigt stolta att kunna erbjuda våra kunder en oerhört viktig och
avancerad tjänst mot ID-stöld och integritetsbrott på nätet. För Telenor som leverantör är det
oerhört viktigt att kontinuerligt hjälpa våra kunder med relevanta tjänster och lösningar på
våra kunders utmaningar. Vi ser att Eyeonid fyller en mycket viktig funktion för oss och vi ser
fram emot ett långvarigt partnerskap”, säger Siv Bayegan Business Manager, Future
Services på Telenor Norge.
”Vi har nu skapat ett långsiktigt partnerskap med en av världens största mobiloperatörer som
visar resten av marknaden vad vi kan göra och idag är en historisk dag när Telenor börjar
erbjuda marknaden denna nya typ av tjänst till sina konsumentkunder. Vi är extra stolta efter
den noggranna utvärdering som Telenor har gjort av oss och vår tjänst, det visar att vi håller
högsta internationella standard”, säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ).
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30
e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 mars 2018.
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad
plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när
känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och
personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

