PRESSEMELDING

Norske Mobiletech lanserer tre svenske mobilportaler
(Oslo 05.01.2007): Det norske selskapet Mobiletech har levert ytterligere tre
mobilportaler i Sverige. Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet og Arlanda Express
kommer nå med nye WAP-tjenester basert på norsk teknologi.
– De nye mobilportalene for Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet og Arlanda Express tar skrittet
over i andre generasjons mobilt internett og er et stort løft både med hensyn til brukervennlighet og
funksjonalitet, sier daglig leder Espen Askvik i Mobiletech. – Med nye muligheter for interaktivitet og
personlig tilpasning vil både innholdsleverandører, annonsører og ikke minst mobilbrukerne oppleve
ny verdi i WAP og mobilt internett.
Teknologiselskapet Mobiletech har allerede levert over 60 mobilportaler i Norge, hovedsakelig for
norske aviser, magasiner, internett-portaler og annonsører.
– Vi er veldig fornøyd med utviklingen i Norge og har stor tro på det svenske markedet, sier Espen
Askvik i Mobiletech. – Vi ser betydelig vekstpotensial i alle skandinaviske markeder i 2007.
Svenske nyheter i lommen
Dagens Nyheter lanserte sine nye sider i begynnelsen av desember på mobil.dn.se. Tidligere i fjor
høst kom også Sydsvenska Dagbladet på mobilen. Charlotta Friborg, ansvarlig for nye medier i
Dagens Nyheter sier det var en viktig oppgradering.
– Vi må møte leserne på nye plattformer, stadig flere bruker mobilen til å surfe med, sier Charlotta
Friborg. Dagens Nyheter har lansert nye avdelinger, bilder og web-tv på sin nye portal.
Toget på telefonen
Arlanda Express er flytoget mellom Arlanda og Stockholm. Ved hjelp av teknologi fra Mobiletech kan
nå reisende med toget enkelt få informasjon om neste avgang, forsinkelser, tidtabeller og billettpriser
på mobilen. WAP-sidene er tilpasset det språket som eieren har valgt på sin mobil.
– Vi satser stort på å utvikle IT-tjenester for våre reisende, sier Per Thorstenson, VD for Arlanda
Express. Det er gøy å kunne tilgodese våre kunders ønsker om å få trafikkinformasjon direkte på
mobilen.
– Ny teknologi har gitt markedet for internett på mobilen et kraftig oppsving, og etterspørselen etter
våre løsninger er voksende, sier Espen Askvik. Vi ser frem til å vise det norske markedet mange nye
muligheter i tiden fremover. Mobilen er en unik kanal, men krever spesielle tilpasninger. Vi vil vise våre
kunder og folk generelt at internett på mobilen er mer enn bare å lese enn tekst!
Portalene baseres på Mobiletechs egenutviklede mobilplattform, Dextella mobile family.
Plattformens anvendelsesområder favner om hele verdikjeden innen tilrettelegging, distribusjon,
optimal presentasjon, sikker tilgang og salg av digitalt innhold over mobile terminaler, og kan benyttes
til alt fra enkle SMS-tjenester til bygging av fullintegrerte handelsløsninger i mobilkanalen. De nye
portalene kan ses her: http://mobil.dn.se, http://wap.sydsvenskan.se, http://wap.arlandaexpress.com.
For mer informasjon:
Espen Askvik, CEO/daglig leder, ea@mobiletech.no, +47 994 66 494
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Om Mobiletech
Mobiletech er et norsk teknologiselskap som leverer programvareløsninger for å bygge og drifte internettjenester for
mobiltelefon. Under merkevaren ”dextella mobile family” utvikler Mobiletech software for hele verdikjeden, fra tilrettelegging,
distribusjon, sikker tilgang og salg til interaktive tjenester i mobilkanalen. Mobiletech har i dag 17 medarbeidere og har kontorer i
Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm. Les mer på www.mobiletech.no

