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Volvo ja Ericsson solmivat viisivuotisen sopimuksen pilveen 
kytkettyjen autojen alustasta  

Volvo Car Group sopinut Ericssonin kanssa teollistuneen Ericsson Connected Vehicle Cloud 
(CVC) -alustan toimittamisesta. Sen avulla autonvalmistaja voi tarjota digitaalisia 
ajoneuvopalveluitaan yli 120 markkina-alueelle maailmanlaajuisesti seuraavien viiden 
vuoden ajan. Sopimus on jatkoa yritysten vuonna 2012 alkaneelle Connected Vehicle Cloud -
kumppanuudelle.  

 

Volvo Cars, kuten muutkin merkittävät autoteollisuuden toimijat, keskittyvät yhä vahvemmin 
varmistamaan korkealuokkaiset verkkoon kytketyn auton palvelut, kun ohjelmistopohjaisten 
palveluiden merkitys kasvaa digitalisaation myötä. Palvelut hyötyvät myös kaupallisten 5G-
verkkojen mahdollistamista tietoliikenteen kasvavasta nopeudesta, vähäisestä viiveestä ja 
kriittisten sovellusten vaatimasta kapasiteetista, jota esimerkiksi autonominen ajaminen vaatii.   

Sopimus tarjoaa Volvon käyttäjille mahdollisuuden nauttia verkkoon kytkettyjen autojen 
digitaalisista palveluiden viimeisimmistä kehitysaskelista niin automatiikan, kaluston hallinnan, 
telematiikan, navigoinnin ja info-viihteen saralla. Sopimus on tähänastisista Ericssonin 
Connected Vehicle Cloud -sopimuksista suurin.  

Palvelua tarjotaan useiden, maantieteellisesti hajautettujen tukikeskusten kautta. Alusta ottaa 
täysin huomioon turvallisuuteen, yksityisyydensuojaan ja muihin laillisiin asioihin, kuten 
GDPR:ään, liittyvät velvoitteet maailmanlaajuisesti.  



Digitaaliset palveluista on tulossa yhä merkittävämpi erottautumistekijä autoa valitseville 
kuluttajille. Turvallisen ja luotettavan palveluntarjontainfrastruktuurin tarve on ratkaisevan 
tärkeä skaalautuvien palvelujen laadun kannalta.  

Juuri tätä tarkoitusta varten Ericssonin Connected Vehicle Cloud -alusta on luotu. Palvelu 
täyttää kaikki suorituskyvyn ja saavutettavuuden edellytykset, ja siten antaa Volvolle vankan 
perustan rakentaa sellaista digitaalisten yhteyksien autopalveluiden asiakasarvoa, joka erottuu 
ylivertaisena muista kilpailijoista. 

Åsa Tamsons, Ericssonin Technologies & New Businesses -liiketoiminta-alueen johtaja sanoo: 
”Ericsson tarjoaa Volvo Carsille skaalautuvan ja globaalin alustan palveluille verkon yli. 
Poistamalla esimerkiksi tietojenkäsittelyyn ja -varastointiin liittyvän lainsäännön tuomaa 
monimutkaisuutta ja parantamalla palveluiden saavutettavuuden viivettä, meidän alustamme 
parantaa entisestään Volvo Carsin verkon yli saavutettavien palveluiden käyttökokemusta.  

“Meidän Ericsson Connected Vehicle Cloud -alustan myötä innovointi vauhdittuu ja uudet 
palvelut lanseerataan nopeammin, mistä höytyvät Volvo Carsin kumppanit ja asiakkaat. Uusi 
alusta tuo tarjolle viimeisintä huutoa olevat telematiikan info-viihteen, navigoinnin, 
automatiikan ja kaluston hallinnan kehitysaskeleet.” 
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Ericssonin avulla viestintäpalveluiden tarjoajat voivat ottaa täyden hyödyn rakennetuista verkkoyhteyksistä. 
Yrityksen tarjonta on suunniteltu tukemaan asiakkaidensa digitalisaatiota, lisäämään tehokkuutta sekä kehittämään 
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