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Net1 lanserar dual carrier-lösning för 
verksamhetskritisk M2M-kommunikation 
 

Net1 lanserar en ny lösning för verksamhetskritisk kommunikation genom 
redundant uppkoppling av M2M-tjänster och applikationer över det mobila 
nätet. Den nya tjänsten, M2M Dual, möjliggör tillförlitliga uppkopplingar 
med full redundans, tack vare sömlös övergång mellan två av Sveriges 
ledande mobilnät. 

Företag inom alla branscher, från detaljhandeln och skogsindustrin till 
samhällsviktiga verksamheter som energiföretag, polis och militär, är idag 
beroende av säkra uppkopplingar av applikationer och tjänster. Förlorad 
uppkoppling kan orsaka direkt affärs- eller verksamhetskritisk påverkan. Stabilitet 
och redundans är därför avgörande.  

Med M2M Dual når informationen alltid fram 

Net1:s nya dual SIM-tjänst M2M Dual levererar robust, säker och tillförlitlig 
uppkoppling via två ledande svenska mobilnät. Målet med M2M Dual är att 
möjliggöra affärs- och verksamhetskritisk kommunikation och se till att 
informationen alltid når fram från punkt A till punkt B.   

– Verksamheter som fattar beslut med utgångspunkt i kritisk information behöver 
redundans. Det kan man få genom att använda två separata nät. I M2M Dual 
erbjuder vi säkra, redundanta uppkopplingar över två olika mobilnät i en och 
samma lösning. Lösningen är enkel att installera och det behövs bara en router, 
säger Rikard Florin, försäljningschef på Net1. 

– Vi gör kundernas system mer pålitliga och ser till att de alltid kommer åt sin 
viktiga information. Genom att vi erbjuder redundans, två nationella nätverk och en 
enkel lösning på ett komplext problem kommer vi att vara till nytta för företag över 
hela Sverige, säger Rikard Florin.  

Net1 kan förkonfigurera företagens industriella routrar så att de får den redundans 
som de två mobila nätverken ger. 

M2M Dual ger följande fördelar: 

• Den kritiska kommunikationen blir mer pålitlig. 
• De två olika nätverken ger fullständig redundans. 
• Om det ena nätverket går ner kopplas det andra in på mindre än 60 

sekunder. 

Den nya tjänsten finns nu tillgänglig för alla nya och befintliga kunder. 

Mer information  

Kontakta oss för mer information 

Alexander Lindqvist, alexander.lindqvist@net1.se, 070 – 790 36 75 

Lucien Billberg, lucien.billberg@net1.se, 073 – 306 01 00 

Om Net1 

Net1 hjälper företag i alla storlekar, i hela Sverige att hitta rätt uppkoppling till sina 
M2M-lösningar. Våra företagskunder inkluderar allt från storföretag som Vattenfall 
till mindre företag och kommuner. Läs mer om Net1:s erbjudande på: www.net1.se 


