
Nexcom indgår 3-årig aftale med
OpenNet
OpenNet er et selskab som leverer en samarbejdsmodel og IT-platform til åbning
af fibernet i Danmark.

Denne meddelelse indeholder intern viden.

”Vi er naturligvis meget glade for at kunne afslutte et begivenhedsrigt år med en vigtig
aftale  og  en  fortsættelse  af  et  godt  samarbejde  i  yderligere  3  år.  Ønsket  om  at
digitalisere  flest  mulige  arbejdsgange  hos  OpenNet  er  en  væsentlig  komponent  i
samarbejdet, som vi både er glade for at være en del af og for at kunne bidrage til.” –
Rolf Adamson, CEO Nexcom.

Aftalen i hovedtræk

• Aftalernes samlede værdi udgør ca. 2,5 mio kr.
• Aftalerne er for en periode på 3 år
• Produktet er workflow management platformen, eTray
• Aftalen påvirker ikke outlook for 2021 yderligere

eTray digitaliserer, optimerer og automatiserer arbejds processer. Platformen
anvendes af en række større selskaber til at håndtere de opgaver som kommer fra
selskaberns kunder i form af emails, web formularer, elektroniske dokumenter, SMS og
sociale medie platforme.

OpenNet A/S er en uafhængig brancheplatform indenfor fibernet, som arbejder efter et
princip om ikke-diskrimination. Det betyder i praksis, at alle partnere behandles lige da
selskabet tilbyder alle partnere standardiserede ydelser i et 100 % generisk miljø.
OpenNet arbejder dagligt med at hjælpe fibernetejere og udbydere af IP-baserede
ydelser i Danmark med at samarbejde. Det har de gjort siden efteråret 2017.
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For yderligere information og/eller for at arrangere et interview med CEO Rolf Adamson,
venligst kontakt: Gerdur Dora Adalsteinsdottir, Communications Tlf.: +45 4576 4820.
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Nexcom er en ”Software as a Service” (SaaS) virksomhed, der udvikler og leverer
softwareplatforme til automatisering og forbedring af primært store B2C virksomheders
kundeservice. Vores tilgang er baseret på at udnytte styrken i banebrydende teknologier som
software-robotter, machine learning og AI kombineret med en praktisk og pragmatisk
tankegang, som vi har udviklet gennem mange års arbejde for store virksomheder og førende
globale organisationer.


