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Net Insight tecknar ramavtal med Tre
Sverige för lansering av 5G

Stockholm – Net Insight har tecknat ett ramavtal med Tre Sverige (‘Tre’) för en bredare 
utbyggnad av Net Insights 5G-synkroniseringslösning i Tres mobilnät för att stödja deras 
fortsatta 5G-utbyggnad. Ramavtalet är värt ca 30 MSEK.

Tre Sverige valde Net Insight och lade en initial order på cirka 2 miljoner kronor under Q2, 2022. 
Leveransen av Net Insights Nimbra Time Nodes skedde under Q3 och de första 
synkroniseringsprodukterna har nu gått live i Tre Sveriges nät. De två företagen har fortsatt att 
arbeta i nära samarbete för att planera för en bredare utbyggnad av lösningen och 
tillhandahålla helt GPS/GNSS-oberoende synkronisering av Tre Sveriges 5G-nät. Parterna har 
därför tecknat ett ramavtal för att Tre ska kunna beställa produkter för en rikstäckande 
utrullning. Leveranser påbörjas i slutet av 2023 med en större utrullning under första kvartalen 
2024.

”Efter omfattande tester och vår första utrullning är vi övertygade om att Net Insights 5G-
tidssynkronisering är helt kompatibel med våra krav på ett GPS-oberoende nät,” säger Per 
Stigenberg, CTO på Tre Sverige. ”Den har visat sig vara den mest flexibla, pålitliga och 
kostnadseffektiva lösningen för Tres höga 5G-standard.”

”Vår 5G-tidssynkronisering har fått stort intresse från mobiloperatörer och vi är mycket glada 
över att Tre Sverige har valt vår lösning för sitt 5G-nät,” säger Crister Fritzson, VD på Net 
Insight. ”Förutom att den är GPS-oberoende är den helt öppen och virtualiserad för att möta 
framtida krav på de nya tjänster och applikationer som 5G möjliggör och en mobiloperatör som 
Tre realiserar.”

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

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.
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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 och för att exakt synkronisera TV- och mediatjänster över befintliga IP-nät 
oberoende av GNSS/GPS. Net Insight tar nu med sig denna unikt etablerade kunskap till 
framtidens mobilnät för att lösa 5G TDD-tidssynkronisering oberoende av GNSS/GPS. Att lösa 
tidssynkronisering i 5G- och 6G TDD-nät genom att närma sig det som en öppen disaggregerad 
virtualiserad end-to-end-tjänst som tillhandahålls oberoende av det underliggande nätet är för Net 
Insight den enda framtidssäkra metoden.

, se För mer information netinsight.net

Följ oss:

LinkedIn:  Twitter: linkedin.com/company/net-insight/ twitter.com/NetInsight

Om Tre Sverige

, 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 2023-03-08 15:00 CET.
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