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Maven Wireless Sweden AB expanderar 
produktutbudet för ORAN
Maven Wireless världsledande lösning erbjuder redan idag oöverträffad kapacitet i 
produktplattformen för ORAN-baserade system vilken nu kompletteras med ytterligare 3 
produktvarianter. ORAN-alliansens mål är att radiodelarna i mobilnäten ska bli mer 
intelligenta, öppna, virtualiserade, interoperabla och mjukvarubaserade.

Den nya produktfamiljen Helix erbjuder lösningar för flexibel och snabb etablering av inomhus och tunneltäckning 
med ORAN (1). Maven Wireless äger även ett patent som beskriver hur man implementerar multioperatörsnät med 
ORAN, detta patent är godkänt i USA och ansökningar är registrerade i flera andra länder runt om i världen.

“De traditionella systemen från Huawei, Nokia och Ericsson utmanas nu på allvar ute på 
marknaden, där t ex ” Samsung och Vodafone nyligen landat en ORAN affär i Storbritannien
konstaterar Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless.”Samtidigt är det väldigt intressant att USA:s 
regering köper in ORAN utrustning för utvärdering som syftar till att minska beroendet av de 
etablerade telekombolagen och påskynda utbytet av Huawei utrustning, som  skrev Dagens Industri
om 8 juni. Vidare  nu i juni 2021.” säger Fredrik Ekström.”Ett komplett anslöt sig Google till ORAN
genomförande av ORAN i mobilnäten skulle innebära att våra kunder skulle kunna ersätta stora 
delar av infrastrukturen mot en väsentligt mer kostnadseffektiv och flexibel lösning genom att 
använda mer av våra produkter”, avslutar Fredrik Ekström.

[1] O-RAN ALLIANCE grundades i februari 2018 av AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO samt 
Orange. Sedan grundandet har O-RAN ALLIANCE blivit en världsomspännande gemenskap av mobilnätoperatörer, 
leverantörer och forsknings- och akademiska institutioner som är verksamma inom RAN-branschen, där RAN utgör 
de trådlösa delarna i det mobila nätverkskommunikationssystemet (Radio Access Network). Ett flertal stora 
aktörer har anslutit sig till O-RAN ALLIANCE, däribland Verizon, T-Mobile, IBM, Vodafone, Microsoft, Facebook, 
Nokia och Ericsson.

För mer information, kontakta:

Fredrik Ekström, CEO
+46-8-760 43 00
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https://www.di.se/nyheter/genombrott-for-samsung-landar-brittisk-stororder-ersatter-huawei/
https://www.di.se/nyheter/nytt-drag-ska-ge-usa-grepp-om-mobilnaten-hotar-ericssons-lonsammaste-affar/
https://cloud.google.com/blog/topics/telecommunications/google-cloud-joins-o-ran-alliance
http://www.mavenwireless.com/
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Om Maven Wireless

Maven Wireless erbjuder banbrytande lösningar för trådlös inomhustäckning.
Bolaget erbjuder end-to-end digitala lösningar med enastående prestanda. Produkterna säkerställer trådlös 
täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, 
byggnader och mer. Vi brinner för att göra samhället och våra kunders och slutanvändares liv bättre, enklare och 
säkrare genom att leverera 100% trådlös täckning. 

Maven Wireless är noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktien handlas med kortnamn 
MAVEN. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på   eller 08-528 003 99.info@fnca.se
För mer information, vänligen gå till: www.mavenwireless.com
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