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>> Verizon Wireless har valt Ericsson som en av två huvudleverantörer för att bygga företagets LTE-nätinfrastruktur. Verizon
Wireless blir den första operatör som erbjuder kommersiella
LTE-tjänster i USA. Senare under året valde Metro-PCS
Ericsson som ensam leverantör för sin LTE-nätuppbyggnad.
Båda dessa operatörer är nya kunder för Ericsson.
>> China Unicom har valt Ericsson som leverantör av 3G-nät
och tillhörande tjänster i 15 kinesiska provinser. Dessutom
ska Ericsson uppgradera företagets GSM-nät för att ge stöd
för interoperabilitet för 2G/3G i tio provinser.
>> ST-Ericsson lanserades, ett joint venture som
nu är en ledande leverantör av halvledare och
plattformar för mobilenheter till fyra av de fem största
mobiltelefontillverkarna.
>> BBC World Service Trust samarbetar med Ericsson i sitt
projekt för mobilt lärande, och använder den kreativa kraften
i media för att bekämpa fattigdom och främja mänskliga
rättigheter i Bangladesh. Financial Times rapporterade att
mer än 300 000 personer redan har registrerat sig för att lära
sig engelska via mobiltelefonen.

APRIL-JUNI

>> Den ledande mobiloperatören Zain har avtalat med Ericsson
om hantering av mer än 4 000 siter i hela Nigeria, inklusive
nätdrift, fältverksamhet och affärssupportsystem. Det här är
det första avtalet av sitt slag i Afrika.
>> Ericsson stöder FN:s Global Compact-initiativ Caring for
Climate och koncernchefen Carl-Henric Svanberg talade
inför FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon under World
Business Summit on Climate Change. Budskapet var att
en moderniserad infrastruktur för telekommunikation är en
mycket viktig faktor för att åstadkomma en klimatsmart
ekonomi.
>> Världens största uppgradering av ett mobilnät i bruk
genomfördes rekordsnabbt för Vodafone Essar i Indien.
Ericsson bytte ut över 10 500 av operatörens GSMradiositer på endast 13 månader – som mest byttes en site
i minuten. Allt genomfördes utan driftavbrott för 13 miljoner
abonnenter.

SÄTTER
STANDARDEN

För utvecklingen mot LTE kan operatörerna ta hjälp
av den branschledande Evolved Packet Coreportföljen som minimerar utgifterna och underlättar
en smidig övergångsprocess.
Portföljen lanseras genom mjukvaruuppgraderingar
vilket ger en smidig, successiv övergång.
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>> Ericssons första stora tjänstekontrakt i Nordamerika är
dessutom världens största i sitt slag. Det värderas till USD
4,5–5 miljarder över sju år. Operatören Sprint och deras
50 miljoner kunder drar nytta av Ericssons ledarskap och
branschledande ekonomiska skalfördelar i nättjänsterna.

>> Förvärvet av Nortels CDMA- och LTE-verksamhet gjorde
Ericsson till den största leverantören av infrastruktur
och tjänster i Nordamerika (grundat på Ericssons
redovisade försäljning och offentliga försäljningssiffror och
försäljningsprognoser för huvudkonkurrenterna).

>> Ericsson har ingått ramavtal om utrustning för mobil 2G/3Gkommunikation och tillhörande tjänster för 2009, till ett värde
av USD 1,7 miljarder, med två stora kinesiska teleoperatörer:
China Mobile och China Unicom.

>> Under 2009 levererade Ericsson nästan 1,5 miljoner moduler
för mobilt bredband. Tillverkaren Asus, som uppfann
netbooken, började använda Ericssons inbyggda moduler
och Ericsson är numera leverantör till tre av de fem största
PC-tillverkarna.

>> Samtliga tre teleoperatörer i Kina har valt Ericsson som
leverantör av fast bredbandsaccess till miljoner konsumenter
i nio provinser.
>> Ericsson har valts ut som en av två domänleverantörer för
AT&T:s produkter och tjänster för fast access. Det här är ett
genombrott för Ericsson i Nordamerika, som hjälper AT&T
att snabbare få ut nya bredbandsbaserade produkter och
tjänster på marknaden.

>> Ericsson tillkännagav att mobilt bredband till en låg kostnad
nu kan levereras till världens tre miljarder GSM-abonnenter
tack vare en mjukvaruuppgradering. EDGE Evolution-uppgraderingen gör att användarna kan dra nytta av fördelarna med
3G-prestanda – en fantastisk möjlighet, inte minst i länder där
mobiltelefonen är det billigaste sättet att komma åt internet.
>> TV4 har valt att outsourca hela driften av TV4 Play-utsändningarna till Ericsson. Det här steget in på TV-marknaden
breddar Ericssons möjligheter ytterligare, såväl för managed
services som produktportföljen inom multimedia.

VÄLKOMMEN
TILL FRAMTIDEN
De tre kinesiska operatörerna investerar i en
framtidssäker infrastruktur för att kunna leverera
HDTV, bredband med hög hastighet och högkvalitativa
taltjänster till miljontals människor i Kina.
Användarna får för första gången tillgång till IPTV,
internet med hög hastighet och IP-telefoni.
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