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Skanska ger Telenor förnyat förtroende
som digital partner
Byggföretaget Skanska förlänger avtalet med Telenor Sverige som
helhetsleverantör av bolagets data- och mobilkommunikation. Avtalet som
trädde i kraft 2014 förlängs nu med 36 månader. Affären omfattar 10 000
abonnemang och ett flertal digitala tjänster.
Telenor levererar sedan tidigare den molnbaserade- och mobila växeltjänsten
Telenor One Flexibel samt datatjänsten Nordic Connect, som samlar
företagets kommunikation mellan kontor och kollegor i ett säkert och privat
nät, till Skanska. De båda tjänsterna ingick i det initiala avtalet som Skanska
och Telenor tecknade 2014. Under avtalets gång utökades det med nya
tjänster som Contact Center, Secure Cloud Connect som möjliggör säker
förbindelse samt mobila appar.
Skanska genomförde nyligen en utrullning av mobiltelefoner till alla sina
medarbetare i Sverige.
– Vi är oerhört stolta över att vi med tiden har fått växa affären med Skanska
och att vi nu även har fått förtroendet att förlänga vårt samarbete med tre
nya år. Skanska är ett företag i framkant som just nu är ute på en spännande
digitaliseringsresa och vi ser fram emot att hjälpa Skanska på den resan
framöver, säger Mats Almgren, chef för affärsområdet företag på Telenor
Sverige.
Det nya avtalet löper över 36 månader och omfattar 10 000 abonnemang.
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Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster
och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor
Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 680 000 fiber- och
bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter
cirka 13,4 miljarder kronor (2017) och har cirka 1 700 anställda.
Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster
inom tele-, data- och media, och finns på 13 marknader i Norden, Centraloch Östeuropa samt Asien. Koncernen är en av världens största
mobiloperatörer med 214 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade
verksamheter (2016), en omsättning på 131 miljarder norska kronor (2016)
och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på
www.telenor.com

