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Frost & Sullivan præsenterer 2operate som
Europas mest innovative leverandør af netværksovervågningssystemer
London, England, den 14. maj, 2013 – Ved den afsluttende awardceremoni ved Frost & Sullivan's årlige konference om “Vækst,
innovation og lederskab” i London sidste tirsdag, blev den nordjyske
telecom-software-virksomhed, 2operate, kåret som modtager af
prisen, “2013 New Product Innovation Award”, i kategorien for
netværks-overvågningssystemer (Operations Support Systems).
2operate's CEO, Lars Moltsen, var tilstede for at modtage prisen.
“Vi er meget stolte over at modtage en så anerkendt pris fra et af de førende, internationale
bureauer, der løbende følger nye trends i telekommunikations-industrien.” siger Lars Moltsen,
“Dette bekræfter os i, at vi er på rette spor med at gøre en positiv forskel i en branche, der
gennemgår nogle år med voldsomme forandringer. En af de mest signifikante forandringer i den
kommende tid bliver øget netværkskompleksitet grundet mere heterogene mobilnet, der skal
kombinere en række teknologier for at opnå tilstrækkelig dækning i yderområder og kapacitet i
byerne. Vores rolle bliver at gøre det let at drive sådanne netværk med cirka samme personale
som i dag.”
Frost & Sullivans nyligt offentliggjorte “Best Practices”-rapport om løsninger til netværksovervågning siger i sin konklusion: “Frost & Sullivan tildeler 2013 New Product Innovation Award
til 2operate for den banebrydende løsning, 2solve. Ved at udnytte avanceret
teknologi i
løsningens brugergrænseflade, har 2operate på bedste vis udviklet 2solve som en attraktiv og
mere intuitiv måde at overvåge netværket. 2operate har været i stand til at udvikle et produkt,
der kan hjælpe med at spare omkostninger og ressourcer. Funktionaliteten i 2operate's løsning
tilbyder unikke muligheder for at gøre netværksdriften simpel og effektiv.”
Om 2operate
2operate tilhører en ny generation af specialiserede innovatører i et marked for
netværksovervågnings-software. 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 Frost & Sullivan (engelsk tekst)
Frost & Sullivan, the Growth Partnership Company, enables clients to accelerate growth and
achieve best-in-class positions in growth, innovation and leadership. The company's Growth
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Partnership Service provides the CEO and the CEO's Growth Team with disciplined research and
best-practice models to drive the generation, evaluation and implementation of powerful growth
strategies. Frost & Sullivan leverages 50 years of experience in partnering with Global 1000
companies, emerging businesses and the investment community from more than 40 offices on six
continents.
Læs mere på: www.frost.com.
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