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Letlands største mobiloperatør vælger danske 2operate som leverandør 
af avanceret netværksovervågning

Riga,  Letland,  22.  marts,  2013 – Den danske  IT-virksomhed,  2operate,  var  repræsenteret  af 
bestyrelsesformand,  Kaj  Juul-Pedersen,  og LMT var  repræsenteret  af  teknisk  direktør,  Gunars 
Danbergs,  da  en  kontrakt  blev  underskrevet  om  leverance  af  2operate's 
netværksovervågningsløsning, 2solve. Løsningen opstilles i hele LMTs mobilnetværk, der hører til 
de  førende i  de baltiske lande,  idet  det  omfatter  både 2G-,  3G- og 4G-teknologi.  2Operate's 
løsning adskiller sig fra konkurrerende produkter i markedet ved at indeholde kunstig intelligens-
teknologi,  der  gør  flere  typer  af  medarbejdere  hos  mobiloperatøren i  stand til  at  opdage  og 
diagnosticere fejl i netværket.

Beslutningsprocessen  frem  imod  kontrakten  indeholdt  et  pilot-projekt,  og  i  forbindelse  med 
projektets  afslutning  udtalte  Gunars  Danbergs:  “Vi  evaluerede  2solve  over  en  tre-måneders 
periode, og løsningen mødte vores forventninger på de målte parametre. 2solve viste sig specielt  
egnet til gøre service- og netværksdata tilgængelig for flere medarbejdere, hvilket gør 2solve til  
et fælles værktøj imellem alle vore afdelinger. I evalueringsperioden beviste 2operate desuden, at  
de er meget effektive til at møde vore behov og ønsker.”

“Vores projekt-team har allerede brugt meget tid sammen med LMTs medarbejdere, og kvaliteten  
og engagementet af den måde, de arbejder på imponerede os meget.” udtaler Kaj Juul-Pedersen. 
“I løbet af pilot-projektet har LMT givet været meget aktive og konstruktive i forbindelse med  
nyudvikling af 2solve, så det fremstår endnu mere brugervenligt i forhold til  medarbejderne I  
kundesupporten. Vi tror på at nøglen til at udvikle den bedste software går gennem involvering af  
brugerne.”

About 2operate

2operate  tilhører  en  ny  generation  af  specialiserede  innovatører  i  et  marked  for 
netværksovervågnings-software, der stadig er domineret af leverandører af telekommunikations-
hardware. Ved at udnytte avanceret matematik og kunstig intelligens, de nyeste trends indenfor 
software-udvikling  samt  effektiv  data-visualisering,  tillader  2operate  at  operatører  kan  drive 
mobilnetværk til en lavere omkostning.

2operate blev stiftet i 2009 af et team af erfarne software-eksperter og topledere fra telebranchen 
for at kommercialisere IPR, der var udviklet i to europæiske forskningsprojekter omhandlende 
“automatisering  af  netværksdrift”.  2operate  adskiller  sig  i  markedet  ved  en  kombination  af 
tekniske  kompetencer  og  forretningsforståelse  i  telebranchen.  Virksomhedens  mission  er  “ 
simplificering  af  netværksfejlfinding”,  hvilket  med  stor  succes  har  været  styrende  for 
produktudviklingen siden opstarten i 2009.

Læs mere på: www.2operate.com

Om LMT

Med over 1 million kunder, er LMT den førende operatør i Letland. LMT tilbyder en række services 
af  høj  kvalitet  og med den bedste  geografiske dækning.  LMTs mobilnet  dækker  99% af  hele 
Letland og giver derved 98% af den lettiske befolkning mobile kommunikationsmuligheder. LMT 
var den første operatør i Letland, der lancerede 4G mobilt internet. Operatøren har internationale 
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roaming-aftaler med 562 operatører verden over.

Læs mere på: www.lmt.lv

For yderligere information, kontakt

2operate: Latvijas Mobilais Telefons:
Lars Moltsen, CEO Elina Lidere, Press secretary
Phone: +45 2070 4123 Phone: +371 292 484 20
Email: lm@2operate.com Email: elina.lidere@lmt.lv


