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InCoax har slutit VAR-avtal med
systemintegratören Hirschmann Multimedia för
Nederländerna och Belgien
InCoax har slutit ett s.k. VAR-avtal (Value Added Reseller) med den nederländska
systemintegratören Hirschmann Multimedia BV, aktiva i Nederländerna och Belgien.
Marknadspotentialen för in:xtndTM beräknas uppgå till mer än en miljon uppkopplingar
inom deras geografiska verksamhetsområde.
Hirschmann är en pionjär inom utveckling, produktion och leverans av nätverksprodukter för fastighetsoch hemmanätverk. De har lång erfarenhet av marknaden och har byggt upp den kompetens som krävs
för effektivt framtagande av avancerade och högkvalitativa produkter. Hirschmanns framtidssäkra
koncept ger robusta system med optimal uppkoppling och tillgänglighet.
De ger sina kunder möjlighet till en stadig och hållbar utveckling av sina verksamheter genom innovation
med fokus på: Beprövad teknologi, Hög prestanda, Låg energiförbrukning, Hållbarhet,
Kostnadseffektivitet och att alltid ligga i framkant inom den tekniska utvecklingen.
“Den ständiga utvecklingen av InCoax’s produktsortiment gör det naturligt att börja marknadsföra
produktlinjen för in:xtnd. Den passar utmärkt in och kompletterar vårt marknadserbjudande av
multimedialösningar för sjukhus och hotel och vi är säkra på att den kommer att emottas väl av våra
kunder. Vi ser mycket fram emot vårt utökade samarbete”; säger Eric van den Boogaard, CCO,
Hirschmann Multimedia BV.
"Vi är mycket glada över att fortsätta och fördjupa vårt samarbete med Hirschmann. Vi sedan tidigare
haft ett samarbete kring vårt 1900-system, en relation som nu fortsätter med in:xtnd produktsortiment”;
säger Håkan Rusk, Chief Sales and Marketing Officer, InCoax.
För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 70-8563427
Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för
uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren
själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och
sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika
snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande
kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder
även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan
driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.
Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens
ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar.
För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com.
Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.
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