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Telenor Group anerkendt som ”Leader”
inden for Managed IoT Connectivity i
Gartner Magic Quadrant 2021,
Worldwide

Telenor Group er blevet anerkendt som én af de førende blandt 18 udbydere
af IoT managed connectivity i Gartner Magic Quadrant 2021.

Det er andet år i træk, at Telenor Group placeres i Leader-kvadranten
indenfor IoT i anerkendelse af selskabets samlede vision og evne til at udføre.



I en kommentar til rapporten siger Mats Lundquist, administrerende direktør
for Telenor Connexion: "Vi er stolte over endnu en gang at blive anerkendt
som førende i Gartner Magic Quadrant indenfor Managed IoT Connectivity
Services, Worldwide. Hvert år bliver konkurrencen selvfølgelig hårdere, så
dette års placering er endnu mere tilfredsstillende for os, når vi ved, at vi er
den eneste nordiske operatør, der er nævnt i rapporten. Vi mener, at denne
anerkendelse som Leader er en yderligere bekræftelse af vores teknologiske
lederskab, konkurrenceevne i markedet, engagement over for vores kunder og
vilje til at innovere."

Gartner beskriver virksomheder i Leaders-kvadranten som: "Ledere investerer
i fremtidens IoT, hvilket inkluderer alt fra værdi fra IoT edge-enheder til IoT-
platforme og relaterede analyser. Ledere leverer med stor succes og
overstiger ofte forventningerne. Ledere har en klar vision om markedets
retning og udvikler kompetencer til at fastholde deres lederskab. Ledere
engagerer kunder og skaber værdi på tværs af flere geografiske områder. De
former markedet i stedet for at følge det, og de sætter ofte standarden for
markedsvækst. Ledere har størrelsen og skalaen (eksempelvis inden for drift,
salg og marketing, udbud og produktstyring) til at forfølge store
tværregionale og multinationale muligheder for IoT-forbindelse. De har
etableret et robust og mangfoldigt økosystem af teknologialliancer og
partnerskaber, der spænder over IT, OT og IoT for at opfylde de bredere
markedskrav."

Telenor er en af verdens største gruppe af operatører, der leverer IoT-
tjenester både til lokale og multinationale virksomheder med sine IoT-
specialister lokaliseret i 18 lande i Afrika, Amerika, Asien og Europa. Telenor
var en tidlig pioner indenfor IoT-området og opererer i dag over 17 millioner
IoT-enheder i over 190 lande og har hjulpet kunder med innovative IoT-
løsninger i mere end to årtier. Læs mere her

Tidligere på måneden kommunikerede Telenor, at det forener sit udbud
indenfor IoT på tværs af Norden og internationalt. Som en del af dette vil den
nordiske IoT-portefølje og den globale Telenor Connexion-portefølje blive
samlet under navnet ”Telenor IoT”. Telenor vil fungere som et forenet globalt
IoT-team med dedikerede IoT-specialister, der dækker behovene hos
organisationer i alle størrelser, herunder de specifikke krav fra verdens mest
krævende internationale IoT-implementeringer.

Disclaimer: Gartner godkender ikke nogen leverandør, produkt eller tjeneste,

https://www.telenorconnexion.com/company/telenor-iot/


der er afbildet i sine forskningspublikationer, og råder ikke teknologibrugere
til kun at vælge de leverandører, der har de højeste ratings eller anden
betegnelse. Gartners forskningspublikationer består af udtalelser fra Gartners
forskningsorganisation og bør ikke opfattes som faktaerklæringer. Gartner
fraskriver sig alle garantier, udtrykt eller underforstået, i forbindelse med
denne forskning, herunder eventuelle garantier for salgbarhed eller egnethed
til et bestemt formål.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til: Cristoff Martin
CMO, Telenor Connexion cristoff.martin@telenorconnexion.com +46 (0)73
441 73 17  

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
internet. Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i
det danske samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i
udvikling af den danske teleinfrastruktur.

Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen,
som opererer i hele Norden og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186
millioner kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1.100
medarbejdere, har 40 butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag
vores yderste for at gøre det nemt for vores kunder at kommunikere og sikre
deres forbindelse på både mobil og internet. I Danmark er CBB Mobil også en
del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk.
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