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Tele2 AB: Jasper Wireless levererar M2M/IoT-

plattform   
Stockholm - Tele2 AB, ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A and TEL2 B), meddelade idag 

att man etablerat ett partnerskap med Jasper Wireless, som kommer att förse Tele2 med en 

plattform för maskin-till-maskin (M2M)/ ”internet of things” (IoT). 

 

Tele2 har gjort investeringar i personal och teknik för att bli ett konkurrenskraftigt alternativ på M2M/IoT-

marknaden. Samarbetet med Jasper Wireless innebär att Tele2 kan erbjuda Jaspers molnbaserade 

plattform till sina kunder och partners. Plattformen, som kan användas i alla vertikala industrier, erbjuder 

global visibiltet av alla mobilnätsanslutna SIM-kort och robusta självbetjäningsverktyg för provisionering, 

realtidsdiagnostik och användningskontroll.  

 

Rami Avidan, chef för Tele2 M2M Global Solutions, kommenterar: ”Jasper Wireless plattformen kommer 

att förse våra M2M/IoT-kunder med ett ytterst flexibelt och kraftfullt verktyg för att hantera anslutna 

enheter. Plattformen är lätt att använda och kommer att stödja Tele2 i att leverera en enkel och 

kundorienterad M2M/IoT-lösning.”  

 

Jasper Wireless tillhandahåller en industriledande plattform som möjliggör för kunder och partners att 

automatisera sina verksamhetsprocesser. Plattformen är redan i drift och rullas just nu ut i ett antal av 

Tele2s kundprojekt.  

 

Anders Olsson, EVP och Group CCO på Tele2 AB, kommenterar: ”Våra M2M/IoT-lösningar kommer att 

hjälpa kunderna att reducera sina kostnader, skapa nya intäktsströmmar samt kunna bidra till ett mer 

hållbart samhälle. Vårt partnerskap med Jasper Wireless placerar oss i en tätposition för att utmana 

spelarna på den globala M2M/IoT-marknaden.” 

 

För mer information om Tele2 M2M Global Solutions, besök: m2m.tele2.com  

 

 

För mer information, kontakta: 

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79 

Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27 

 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER 

ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 

länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv 

och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare 

till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX 

sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 

(EBITDA) på 6 miljarder kronor. 

http://www.m2m.tele2.com/

