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ANEDiS ingår VAR-avtal med InCoax för den tyska
marknaden
Systemintegratören ANEDiS GmbH med kopplingar till tyska stadsnätsoperatörer,
kommunala bolag s.k. Stadtwerke och andra bredbandskunder, ingår VAR-avtal (Value
Added Reseller) med InCoax för den så viktiga och snabbt växande tyska bredbandsmarknaden. *
ANEDiS (Antenna and Network components Distribution) har under årens lopp gjort sig kända i
branschen som specialister inom såväl aktiva och passiva nätverkskomponenter, som test- och
mätutrustning för bredbandskommunikation. Framgångarna har byggts på välutbildad personal, en
högkvalitativ produktportfölj, djup marknadskännedom, projektledarkompetens och djupa
affärsrelationer med välrenomérade tillverkare och samarbetspartners.
Efter en utvärderingsperiod, är nu ANEDiS redo att addera in:xtnd Ethernet över koax till sin
produktportfölj av nätverkslösningar för bredband. In:xtnd kommer att spela en viktig roll för att
minimera tidsåtgång och installationskostnader för tyska stadsnätsoperatörer.
“Som specialister inom bredband på den tyska marknaden ser vi in:xtnd som ett smart sätt att använda
befintliga koaxialkabelnätverk för distribution av bredband genom Ethernet över koax. De flesta tyska
MDU:er har idag koaxialkabelnätverk redan installerade, så vi ser in:xtnd som ett viktigt komplement till
vår portfölj av högkvalitativa nätverkskomponenter för att adressera just denna marknad”; säger Tilo
Heinrich CEO of ANEDiS GmbH.
"ANEDiS kommer att genom deras expertis och räckvidd, ge bra understöd för penetration av den tyska
marknaden, vilken är en av de snabbast växande i Europa. Vi har sett ett stort intresse för in:xtnd i
Tyskland och har haft flera försöksanläggningar igång under en tid. ANEDiS är väletablerade på
marknaden och har potential att effektivt marknadsföra in:xtnd till de många lokala Stadtwerke. Vi
välkomnar ANEDiS med deras kompetens, kvalitetsfokus, starka marknadsställning och utmärkta
utbildningsanläggning till vårt nätverk av samarbetspartners"; säger Helge Tiainen, Head of Product
Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.
* Enligt IDATE FTTH prognos för utveckling av de europeiska marknaderna, kommer Tysklands andel av
FTTH/B abonnemang att öka från 1,4 miljoner 2020 till 10,5 miljoner 2025. Ökningen från 2018 till 2025
förväntas vara 1006%.
För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

INCOAX NETWORKS AB
Utmarksvägen 4
SE-802 91 Gävle
Sweden

info@incoax.com
http://incoax.com
+46 (0)26-420 90 42

PAGE: 1 OF 2

PRESSMEDDELANDE
13 maj, 2020

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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