
Goodspeed tarjoaa huolettoman ja turvallisen globaalin
nettiratkaisun yritysasiakkaille
Sonera tuo yritysasiakkailleen aiempaa edullisemman ja kustannuksiltaan ennakoitavan globaalin nettiratkaisun yhdessä
mobiiliteknologiayritys Uroksen kanssa. Uroksen tarjoama kansainvälinen Goodspeed -liikkuva laajakaista täydentää Baltiassa ja
Skandinaviassa toimivan Sonera Sopivan kattavuutta tuomalla mutkattoman ja turvallisen mobiiliyhteyden yli 60 maahan ympäri
maailman.

Sonera ja mobiiliteknologiaan keskittynyt oululaislähtöinen Uros ovat sopineet globaalin
Goodspeed-nettiratkaisun tarjoamisesta yritysasiakkaille. Goodspeed-palvelu helpottaa
liikkuvan työn tekemistä maailmalla mobiilin nettiyhteyden avulla edulliseen ja
ennakoitavaan hintaan. Nettiyhteys on käytettävissä aina kun sitä tarvitsee ja ennen
kaikkea tietoturvallisesti. Kustannusten seuranta on mahdollista reaaliaikaisesti, ja kiinteät
hinnat takaavat, ettei yllätyslaskuja pääse syntymään.

Goodspeed-palvelu on jo käytössä useilla tyytyväisillä Soneran asiakkailla, kuten Stora
Ensolla. ”Ylin johto ja muut paljon matkustavat työntekijämme käyttävät matkoillaan
Goodspeed-nettiyhteyttä. Palvelun peittoalue on laaja ja matkaajamme ovat tyytyväisiä
laitteen helppokäyttöisyyteen. Roaming-kulummekin ovat laskeneet Goodspeedin
käyttöönoton myötä”, sanoo Stora Enson tietoliikenneyhteyksistä vastaava johtaja
Meelis Prett.

Täysin automatisoidun Goodspeed-palvelun saa käyttöönsä langattomalla Goodspeed-matkamokkulalla, johon mahtuu kerralla jopa yhdeksän
SIM-korttia. Kortit ovat vapaasti valittavissa Goodspeed-palveluun kuuluvista maista, minkä lisäksi yritys voi halutessaan lisätä mokkulaan
myös omia paikallisia SIM-korttejaan. Goodspeed-matkamokkula luo oman yksityisen WLAN-yhteyden, jonka käyttäjä voi jakaa kerralla jopa
viiden Wi-Fi-laitteen kesken. 

Goodspeedin voi hankkia Soneralta edulliseen kuukausihintaan ja ottaa siihen mukaan Pohjolan ja Baltian kattavat yhteydet. Goodspeed-
palvelun toimittaa TeliaSoneran tytäryhtiö Data-Info Oy. Data-Info Oy on alan johtava päätelaitteiden sekä päätelaitteisiin liittyvien palveluiden
kansainvälinen toimija.
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Soneran tietoliikenne- viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja
yhteisöille. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000
henkilöä. www.sonera.fi
Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja
Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme
yhteiskunnan muutosten mukana. Lue lisää meistä www.teliasonera.fi 

Data-Info mobilisoi yrityksien ja yhteisöjen työnteon markkinoiden parhailla laitteilla ja palveluilla. Data-Info Oy on monipuolinen ja luotettava ICT tuote- ja
palveluntarjoaja. Elinkaarenmittaiset palvelumme varmistavat hankinnan, käyttöönoton ja omistamisen tehokkuuden. Yksi sama tehokas logistinen prosessi
kaikkiin ICT- laitteisiin takaa erinomaisen toimitusvarmuuden. Data-Info Oy on TeliaSoneran 100% tytäryhtiö. www.datainfo.fi

Uros on vallankumouksellisen Goodspeed Internetpalvelun tuottaja. Goodspeed-palvelu takaa edullisen ja turvallisen mobiilin internetyhteyden ulkomailla
ilman huolta yllätyslaskuista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa ja yrityksen koko henkilökunta muodostuu kokeneista mobiilialan ammattilaisista.
Markkinoille tulonsa, syksyn 2012 jälkeen Uros on nopeasti laajentanut palvelun kattavuutta Euroopassa, Venäjällä, Amerikoissa sekä Aasiassa ja  jatkaa
datankäytön vapauttamista ulkomailla tuomalla jatkuvasti uusia maita mukaan palveluun. Lisää yrityksestä osoitteessa www.goodspeed.io.
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