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StjärnaFyrkant och Twobo Technologies presenterar lösning 
för säkra mobiltjänster
StjärnaFyrkant inleder samarbete med Twobo Technologies för att hjälpa sina kunder att på ett 
mer effektivt och säkert sätt använda mobiltjänster, molntjänster, sociala nätverk och big data.

StjärnaFyrkant, en av Sveriges ledande återförsäljare av mobila tjänster tillkännagav idag sitt nya samarbete med Twobo Tech-
nologies, en solution provider, som specialiserar sig på säkra mobil- och molntjänster.Tillsammans hjälper de organisationer 
att på ett säkert sätt dra nytta av de möjligheter som erbjuds när ny och innovativ teknologi förändrar förutsättningarna på 
marknaden. “Mobiltjänster, molntjänster, big data och sociala nätverk kommer att vara affärskritiskt för företag och driva IT-
utvecklingen nästa årtionde. Detta är en stor utmaning men även en stor möjlighet för många företag och organisationer. Till-
sammans med StjärnaFyrkant, vill vi hjälpa organisationer att säkert och tryggt införliva dessa nya teknologier på ett sätt som
ger avkastning på redan gjorda teknologiinvesteringar” säger Travis Spencer, Twobo
Technologies VD.

Med anledning av detta bjuder dessa två företag in till ett seminarium den 21 februari i StjärnaFyrkants kontor i Solna, 
Stockholm tillsammans med Ping Identity med flera för att diskutera frågan om Bring Your Own Device (BYOD). Detta alltmer 
populära sätt att arbeta ökar både i Europa och Skandinavien och tvingar därmed organisationer till ett nytänkande vad gäller 
mobiler, appar och information. På konferensen kommer StjärnaFyrkant, Twobo Technologies, Ping Identity och andra före-
dragshållare att dels ge deltagarna en översikt över de fördelar och utmaningar som är förknippade med BYOD samt även att 
visa lösningar för att övervinna de svårigheter som uppstår med denna nya sourcing modell. Metoderna som används för att 
övervinna utmaningarna med BYOD finns också beskrivna i ett whitepaper som är tillgängligt från Twobo Technologies. För 
mer information om konferensen, kontakta marknad@stjarnafyrkant.se eller besök www.twobotechnologies.com/stfy-byod.

“Vi är mycket glada över att få arbeta med Twobo Technologies ”, säger Jonas Arnström, VD för StjärnaFyrkant. ”Genom att 
kombinera deras lösningar med vårt utbud av mobila tjänster kan vi på ett ännu bättre sätt hjälpa våra kunder att övervinna 
de svårigheter de står inför, samt tillföra värde i deras dagliga arbete”, tillägger han. För att få mer information om detta nya 
samarbete och hur StjärnaFyrkant och Twobo Technologies gemensamt kan hjälpa dig att hantera dina mobil- och cloudrela-
terade behov, kontakta info@stjarnafyrkant.se eller info@twobotechnologies.com.

Om StjärnaFyrkant
StjärnaFyrkant AB är verksamt på företagsmarknaden för mobiltelefoni och fast telefoni. StjärnaFyrkants kärnverksamhet är 
mobiltelefoni och tillbehör, mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, support och service. I StjärnaFyrkants 
erbjudande ingår webblösningar som syftar till att optimera kundernas mobila investeringar. StjärnaFyrkant levererar även 
telefonväxlar, telefoni som tjänst samt en omfattande palett av eftermarknadstjänster för mobiltelefoni. Eftermarknadstjäns-
terna inkluderar bland annat säker mobilservice, säker återvinning och återkonfiguration.

Om Twobo Technologies
Twobo Technologies är en solution provider som hjälper organisationer runt om i världen att använda molntjänster, sociala 
nätverk, big data och mobiltjänster för att särskilja och skapa nya affärsmöjligheter. Med stor erfarenhet och specialisering 
inom dessa teknologier samt ett partner nätverk bestående av “best-of-breed” leverantörer inom Cloud Security kan Twobo 
Technologies lösa komplicerade problem snabbt och kostnadseffektivt. För mer information besök vår hemsida www.twobo-
technologies.com


