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Kista, Sweden - Hansen Technologies har glädjen att meddela undertecknandet av ett
nytt 8-årigt kontrakt för leverans av ett modernt system för Mätvärdeshantering
(MDM) till Ellevio.
Med en förändring av marknadsföreskrifterna och behovet av ny mätarinfrastruktur till
år 2025 i Sverige, utvärderade Ellevio ett antal MDM-lösningar på marknaden.
Leveransen av systemet starar i början av år 2019 och systemet tas i produktion under
år 2020.
Johan Svensson, ansvarig för Ellevios program för smarta mätare och tillhörande
lösningar, säger: ”Vi är mycket nöjda med vår nya partner för Ellevios nästa generations
MDM-lösning. Genom detta avtal avser Ellevio säkerställa de grundläggande
informationsflödena samtidigt som det möjliggör Ellevios strategiska mål och framtida
ambitioner inom områden som smart grid och big data. Hansen Technologies har visat
mycket väl att de förstår vad vi vill vi vill kunna åstadkomma med vårt nya smarta elnät
och deras MDM-lösning kommer att utgöra en viktig pusselbit i att göra detta till en
verklighet.”
John May, President Hansen Technologies EMEA kommenterade: "Att leverera bra
kundupplevelser har skapat vårt företag sedan 1971. Som en pålitlig partner för
fakturering, datahantering och kundvårdslösningar arbetar vi nära med våra kunder
för att de skall kontinuerligt kunna leverera sina konkurrensfördelar. Vi är glada att ha
möjlighet att fortsätta göra det tillsammans med Ellevio. "
Andrew Hansen, VD Hansen Technologies tillade: "De investeringar vi fortsätter att
göra i våra lösningar, människor och infrastruktur som är specialiserade inom denna
domän ger oss ett välförtjänt starkt rykte runt om i världen. Ellevio, en av Sveriges
ledande distributionsnätoperatörer, har satt sin tilltro på Hansens förmåga att
tillförlitligt leverera ledande framtidssäkra lösningar. "
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Om Ellevio
Ellevio är en av Sveriges ledande distributionsnätoperatörer,
ansvarig för kritisk infrastruktur som uppfyller en
grundläggande funktion i samhället. Genom att säkerställa
ett långsiktigt hållbart och pålitligt kraftnätverk för mer än
939 000 hushåll och företag i Sverige, flyttar Ellevio stegvis
mot sin vision. Att bidra med engagemang och expertis till en
ljus och hållbar framtid.
www.ellevio.se

Om Hansen Technologies
Hansen är världsledande inom fakturering och kundvård
inom 4 branscher med olika lösningar under varumärket
HansenCX.
Med över 40 års erfarenhet sysselsätter Hansen Technologies
Group över 1000 experter. Hansens beprövade och skalbara
lösningar samt innovativa och flexibla erbjudanden gör det
möjligt för mer än 500 klienter att leverera kostnadseffektiva
affärsinitiativ för att förbättra sina kunders erfarenheter.
Hansen har kontor över hela världen i Danmark, Finland,
Norge, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Australien, Nya
Zeeland, Kina, Argentina, Sydafrika och i USA som tjänar 100
miljoner kunder i över 80 länder.
www.hansencx.com

