
 

 

 

 
NORTHCOM SOLUTIONS 
John g mattesonsvei 3 | NO-0687 Oslo | Norway 
Phone +47 215 55 600 | northcomsolutions.com | 
info@northcomsolutions.com 

 

 

PRESSEMELDING 
05-10-2022 
 

Northcom blir med i Nokia Global Partner Program 

I dag annonserer Northcom at de har signert en Direct Reseller Partner Agreement med 
Nokia.  

Som et resultat av dette partnerskapet, vil Northcom markedsføre, distribuere og betjene 
Nokias toppmoderne private wireless og andre nettverksløsninger, samt levere 
oppdragskritiske produkter og tjenester til dedikerte markedssegment – som blant annet til 
havner, gruvedrift, transport og offentlig sikkerhet. 

Northcom, CTO, Robin Blomquist: «Sammen med Nokia vil vi levere ledende private 

wireless og andre nettverksløsninger som muliggjør kritisk kommunikasjon for et bedre og 
sikrere samfunn på tvers av hele Norden. Vi er spente på å levere og distribuere Industry 
4.9G LTE og 5G Radio Access Network teknologi som enkelt kan skaleres og utvikles for å 
møte fremtidens behov.» 

Stephane Haulbert, Nokia Head of Enterprise Partner sales in Europe: 

«Nokia har utvidet sin ekspertise til mer enn 485 private wireless kunder over hele verden på 
tvers av en rekke sektorer, og har blitt sitert av en rekke industrianalytikere som den ledende 
leverandøren av private wireless network løsninger over hele verden. Nokias Global Partner 
Program er en sentral del av salgsstyrken vår, og styrker vår primære rute til markedet for 
forretningsmuligheter innenfor bedrifter og offentlig sektor. Vi er glade for å ønske 
Northcom, den Nordisk ledende aktøren innen TETRA, velkommen til partnerskapet for å 
bidra til å drive ny vekst og utvikle nye kunderelasjoner på tvers av et bredt spekter av 
bransjer.» 

Om Northcom 

Northcom er et Nordisk selskap med fokus på å levere forretningskritiske løsninger. 
Northcom bidrar til å transformere industristandarder med komplekse digitale løsninger 
innen TETRA, DMR, IP/LTE og integrerte løsninger. Vi er også en betydelig aktør innen 
trådløs kommunikasjon gjennom 4G/5G mobile rutere. Northcom har en sterk 
produktportefølje, og tilbyr sikkerhet og tilkobling som sømløst integreres med dine daglige 
oppgaver. Vårt mål er å levere løsninger som opererer på tvers av teknologier og industrier. 
Vi sikrer høyeste grad av sikkerhet og oppetid, As-a-Service.     
Northcom – When Communication Matters! 

 
Om Nokia 

Nokia lager teknologi som hjelper verden å samhandle. Som en pålitelig partner for kritiske 
nettverk, er vi forpliktet til innovasjon og teknologilederskap på tvers av mobilt-, fast-, og 



 

 

 

 

 

 

skynettverk. Vi skaper verdier med fokus på langsiktig forskning, ledet av det prisbelønte 
Nokia Bell Labs. 

Ved å følge de høyeste standardene for integritet og sikkerhet, hjelper vi med å bygge de 
nødvendige egenskapene for en mer produktiv, bærekraftig og inkluderende verden. 

 

Northcom kontakt 

For henvendelser eller spørsmål, kontakt Northcom på: 
 
Jørn Hauge, Head of Business Development and Product Strategy 
Mobil: +47 934 19 666 
E-post: jorn.hauge@northcom.no 
Hjemmeside: northcom.no 
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