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Enea tecknar kontrakt för trafikklassificering värt 3,1 MUSD

Enea har tecknat ett avtal för inbyggd trafikklassificeringsprogramvara till ett totalt värde av 3,1 MUSD 
under en fyraårsperiod med en global amerikansk leverantör av molntjänster och virtualisering. Avtalet 
kommer att generera återkommande intäkter till produktgruppen nätverkslösningar under hela 
kontraktsperioden.

Avtalet omfattar nya affärer med en befintlig kund av Eneas produkt Qosmos ixEngine, en avancerad 
programvara för trafikklassificering som känner igen över 3500 protokoll, mer än något annat erbjudande 
på marknaden. Leverantören av molntjänster kommer att bygga in Qosmos ixEngine både i sitt 
brandväggserbjudande och sin SD-WAN-lösning, för att tillhandahålla detaljerad trafikinformation i realtid, 
vilket används för cybersäkerhet, WAN-optimering och tjänstekvalitet.

"SD-WAN och molnsäkerhetstjänster förutsätter tillförlitlig klassificering av nätverkstrafik för att vara 
effektiva", säger Jan Häglund, VD och koncernchef för Enea. "Det nya kontraktet visar hur kunder kan 
använda våra produkter för nya användningsområden och det bekräftar vår position som branschens 
ledande leverantör av inbyggd programvara för trafikklassificering."
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Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. 
Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, 
företagskunder och sakernas internet. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.
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För mer information: www.enea.com

Enea är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt Europeiska unionens 
marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande kl. 09:20 den 1 november 2021.
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