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XL Axiata implementasikan teknologi Cloud
Core 5G-ready dari Ericsson
●
●
●

XL Axiata tingkatkan kinerja jaringan dengan Cloud Packet Core dan NFVI (Network
Function Virtualization Infrastructure) dari Ericsson
Implementasi tersebut mendukung XL Axiata mengelola pertumbuhan penggunaan
data pelanggan
XL Axiata kenalkan layanan baru dengan jeda waktu lebih singkat seraya tetap
memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna

Ericsson (NASDAQ: ERIC) telah dipilih oleh XL Axiata untuk mengimplementasikan solusi
teknologi cloud core 5G-ready di Kawasan Timur Indonesia. Kerjasama ini meliputi solusi Cloud
Packet Core Ericsson dan Network Functions Virtualization Infrastructure (NFVI).
Berdasarkan laporan Ericsson Mobility Report edisi Juni 2019, rata-rata penggunaan data tiap
smartphone di Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga 10 kali lipat dengan perangkat
5G di Indonesia. Solusi dari Ericsson mendukung XL Axiata dalam mempersiapkan
peningkatan trafik data tersebut, menyederhanakan operasi dan menjamin pendapatan dari
layanan 5G.
Ericsson Cloud Packet Core meliputi aplikasi terdepan di pasar, seperti Evolved Packet
Gateway, memungkinkan arsitektur jaringan inti ( core network) terdistribusi serta
meningkatkan kinerja jaringan dalam persiapan menuju 5G.
Ditambah dengan NFVI, jaringan inti terbaru ini akan mendukung XL Axiata dengan solusi
terbuka dan fleksibel, yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologiteknologi baru dengan kustomisasi bawaan dan inovasi baru. Hal ini akan mendukung
pengenalan layanan terbaru dan membantu memperkaya pengalaman pengguna, seraya tetap
memberikan pelayanan maksimal.
“Penggunaan layanan data di Indonesia tumbuh pesat dan pengguna selalu mencari teknologi
tercanggih setiap saat. Dengan menggunakan solusi Cloud Packet Core, yang canggih, kami
akan tetap menjadi pemimpin teknologi dan mampu memenuhi permintaan pengguna yang
terus meningkat. Bagi kami, Ericsson adalah salah satu mitra jaringan penting dan kami yakin
implementasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja jaringan kami,” ujar Yessie D. Yosetya,
Chief Technology Officer, XL Axiata.
Jerry Soper, Country Head of Ericsson Indonesia menyatakan, “Ericsson adalah pemimpin pasar
Evolved Packet Core virtual dan NFVI dalam beberapa tahun terakhir. Kematangan penerapan
software kami, stabilitas kinerja operasional serta kemampuan pengiriman lokal kami yang luar
biasa, menjadi faktor penting bagi XL Axiata dalam memilih kami sebagai penyedia solusi
terbaik. Kerjasama ini adalah bukti kepemimpinan Ericsson dalam hal Packet Core serta
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menunjukkan komitmen kami untuk bekerja bersama XL Axiata dalam menghadirkan layanan
5G.”
Ericsson adalah pemimpin teknologi global dan telah hadir di Indonesia selama lebih dari satu
abad, menghadirkan konektivitas seluler bagi semua generasi, termasuk 4G, dan uji coba
langsung 5G terbaru bersama XL Axiata. Sebagai platform penting untuk 5G Core, Cloud
Packet Core dan solusi NFVI Ericsson akan mendukung XL Axiata dalam membangun landasan
kuat bagi jaringan 5G dan memastikan implementasi cepat dari use cases pada masa
mendatang untuk masyarakat dan pelaku industri.
Saat ini, Cloud Packet Core Ericsson sedang mengembangkan aplikasi EPC virtual. Ericsson
berdedikasi untuk mendukung pelanggan kami sehingga dapat dengan mulus melakukan
evolusi dari EPC menjadi operasi mode ganda 5G Cloud Core, 5G EPC dan 5G Core (5GC), dan
dengan demikian menjamin fleksibilitas, kecepatan waktu untuk dipasarkan dan efisiensi
dalam operasi.
Solusi NFVI Ericsson memungkinkan operator untuk mengimplementasikan telekomunikasi
virtual, OSS, BSS, IT dan aplikasi pada media dengan kecepatan penuh dan total tarif
kepemilikan rendah. Untuk mulai menerapkan aplikasi berbasis teknologi cloud dengan cepat
dan berisiko rendah, kami menyediakan solusi terjamin dan terintegrasi dengan edge
computing dan kemampuan pengelolaan kontainer.
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TENTANG ERICSSON
Ericsson memungkinkan penyedia layanan komunikasi untuk menangkap nilai penuh
konektivitas. Portofolio perusahaan mencakup Jaringan, Layanan Digital, Layanan Terkelola,
dan Emerging Business yang dirancang untuk membantu pelanggan kami beralih ke digital,
meningkatkan efisiensi, dan menemukan aliran pendapatan baru. Investasi Ericsson dalam
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inovasi telah memberikan manfaat berupa telepon dan pita lebar seluler kepada miliaran orang
di seluruh dunia. Saham Ericsson terdaftar di Nasdaq Stockholm dan di Nasdaq New York.
www.ericsson.com
TENTANG PT XL AXIATA Tbk.
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di
Indonesia. XL Axiata fokus menyediakan layanan digital guna memberikan kemudahan bagi
aktifitas kehidupan masyarakat serta mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia.
Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, XL Axiata saat ini menyediakan
beragam layanan bagi pelanggan ritel dan korporat yang didukung jaringan luas dan
berkualitas di seluruh Indonesia. Sejak Desember 2014, XL Axiata telah mengimplementasikan
jaringan 4G LTE, yang dilanjutkan dengan pengembangan 4G LTE komersial skala nasional
pada bulan Juli 2015. XL Axiata merupakan bagian dari Axiata Group bersama dengan Celcom
(Malaysia), Dialog (Sri Lanka), Robi (Bangladesh), Smart (Cambodia), Ncell (Nepal).
www.xl.co.id

