LEH DISTOTI EDOTE
Ellevio on tehnyt merkittavan sopimuksen johtavan
mittaustiedonhallinta- ja laskutusjarjestelmien
tarjoajan Hansen Technologiesin kanssa
Tammikuun 9, 2019
Kista, Ruotsi - Hansen Technologiesilla on ilo julkistaa uusi 8 vuoden kiintea
sopimus seuraavan sukupolven mittaustiedonhallintajarjestelman (MDM)
toimittamisesta Elleviolle,joka on yksi suurimmista ruotsalaisista
jakeluverkonhaltijoista. Kiintean 8:n vuoden jakson jalkeen Elleviolla on optio
jatkaa sopimusta 2 kertaa 2:n vuoden jaksoissa. Sopimus sisaltaa
ratkaisutoimituksen,tuen ja yllapidon yli 900 000:n hankittavan alymittarin
tiedonhallintaan.
Ruotsin sahkoverkon AMR-maarayksien muutoksessa uusi tuntimittaukseen
pohjautuva sahkoverkon infrastruktuuri otetaan kayttoon Ruotsissa vuoteen
2025 mennessa. Ellevio arvioi markkinoilla kaytettavissa olevia MDMvaihtoehtoja julkisten hankintojen kilpailutusprosessin avulla. Nyt sovittu
toimitusprojekti alkaa vuoden 2019 alussa ja tuotantoon siirrytaan vuonna 2020.
Johan Svenson,joka on vastuussa Ellevion smart meter -ohjelmasta ja siihen
liittyvista ratkaisuista, kertoo: "Olemme hyvin tyytyvaisia uuteen
kumppaniimme Ellevion seuraavan sukupolven MDM-ratkaisun
rakentamisessa. Taman sopimuksen avulla Ellevio aikoo varmistaa tiedonkulun
seka mahdollistaa Ellevion strategiset tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
muun muassa alyverkon ja big datan suhteen. Tama saavutetaan tehokkaalla
datan hyodyntamisella Ellevion jarjestelmissa ja prosesseissa ja loppujen
lopuksi tama tukee tulevaisuuden kestavia yhteiskuntia. Hansen Technologies
on nayttanyt ymmartavansa mita haluamme saavuttaa uudella
alyverkollamme ja heidan MDM-ratkaisunsa tulee olemaan tarkea osa taman
toteuttamista."
John May, President Hansen Technologies EMEA kommentoi: "Hyvien
asiakaskokemusten luominen on ollut tavoitteemme vuodesta 1971 lahtien.
Luotettuna laskutus-, tiedonhallinta- ja asiakaspalvelukumppanina
tyoskentelemme jatkuvasti laheisessa yhteistyossa asiakkaidemme kanssa
tuodaksemme heille kilpailuetua.

Ellevio
Ellevio on yksi Ruotsin johtavista jakeluverkonhaltijoista, ja vastuussa
kriittisesta
infrastruktuurista,
joka
vastaa perustavanlaatuiseen
yhteiskunnalliseen
tarpeeseen. Varmistamalla
pitkalla aikavalilla
kestavan ja luotettavan sahkoverkkojakelun yli 939,000 kotitaloudelle ja
yritykselle Ruotsissa, Ellevio on askel askeleelta lahestymassa visiotaan:
edistaa sitoutuneesti ja asiantuntijuudella kestavaa tulevaisuutta.
www.ellevio.se

Hansen Technologies
Hansen Technologies on maailmanlaajuinen johtava laskutus- ja
asiakaspalveluratkaisujen toimittaja. Vii 40 vuoden kokemuksella ja yli
1000 asiantuntijan avulla Hansen Technologies Groupin todistetut ja
skaalautuvat ratkaisut seka innovatiivinen ja joustava tarjonta mahdollistaa
yli 500 asiakkaalle kustannustehokkaat liiketoimintaprosessit ja ratkaisut
entista
vahvemman
asiakaskokemuksen luomiseen.
Hansenilla on toimipisteita kaikkialla maailmassa: Suomessa, Norjassa,
Hollannissa,
Ruotsissa, Australiassa, U udessaSeelannissa, Kiinassa,
Tanskassa, Saksassa, Argentiinassa, Etela-Afrikassa ja
Yhdysvalloissa.
Yhtion
ratkaisuilla palvellaan 100 miljoonaa loppuasiakasta yli 80 maassa
ympari maailmaa.
www.hansencx.com

