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Tre Sverige väljer Net Insights
tidssynkronisering för 5G-utrullning

Stockholm – Mobiloperatören Tre Sverige (’Tre’) har valt Net Insight för synkronisering av sitt 
5G-nät och lägger en initial order på Nimbra Time Node. Företagen har haft ett nära 
samarbete och genomfört en omfattande utvärdering av Net Insights lösning för 5G-
synkronisering över Tres mobilnät.

Tidssynkronisering är en central del i Tres 5G-utrullning och Tre och Net Insight har för avsikt 
att arbeta fram och underteckna ett ramavtal för att stödja en bredare utrullning i Tres 
mobilnät. Detta är ytterligare ett bevis på konkurrenskraften i Net Insights 5G-
tidssynkroniseringsteknologi för att distribuera tid över befintliga nätverk, som minskar 
kostnader och komplexitet i Tres 5G-utrullning.

”Net Insights lösning erbjuder unika fördelar som ett alternativ till GPS-synkronisering vilket 
skapar redundans och säkerställer tillgängligheten i vårt 5G-nät,” säger Per Stigenberg, CTO på 
Tre. "Vi har arbetat nära Net Insight för att verifiera lösningen i vårt befintliga nät och ser att 
den passar utmärkt för vår rikstäckande 5G-synkronisering.”

”Tre är kända för att använda ny teknologi som förbättrar effektivitet och servicekvalitet. Vi är 
stolta över att Tre har valt oss, med deras omfattande expertis och offensiva satsning på 5G 
och tidssynkronisering, och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete,” säger Crister 
Fritzson, vd för Net Insight. "Vårt mål är att möjliggöra snabbare och säkrare 5G-utrullningar för 
världens mobilnät och erbjuda en GPS-oberoende lösning. Ordern bekräftar vår djupa kunskap 
inom teknologi för precisionstid.”

Värdet på den initiala ordern är cirka 2 MSEK och leverans kommer att ske under det tredje 
kvartalet 2022.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net
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Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för 
videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om 
flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer 
och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera 
sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa 
mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av 
virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda 
på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net
Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/
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, se För mer information www.tre.se

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-06-30 14:25 CEST.
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