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Det sier daglig leder Kristian 
Sølvberg, en av gründerne 
som utfordrer Telenor domi-

nans i det sterk fremvoksende 
markedet der maskinene «snak-
ker» sammen via simkort.

Han forteller at Com4 er 
en dedikert mobiloperatør for 
maskin-til-maskin-kommunika-
sjon med eget kjernenett. AMS 

og smarte nett er et av selska-
pets høyest prioriterte forret-
ningsområder. Com4 vil være 
pådriver for å gjøre avansert 
funksjonalitet i mobilnettet til-

gjengelig for partnere igjennom 
åpne grensesnitt, blant annet til 
sitt eget kjernenett.

– Vi tilbyr spesialtilpassede 
simkort, sikkerhetsløsninger og 

fleksible abonnementer med 
sterkt fokus på teknisk kompe-
tanse rundt kommunikasjon til 
strømmålere og konsentratorer 
i nettet.

Sølvberg viser til nettselska-
penes frykt for å bli låst mot 
en mobilleverandør. – Det er 
nettopp dette vi ønsker å gjøre 
noe med ved å tilby overskriv-
bare simkort og dessuten er 
åpne for å etablere en MNC 
(Mobile Network Code) for 
nettselskaper som sikrer deres 
mulighet for å bytte leverandør 
underveis. 

Vårt fokus på åpenhet skiller 
oss ut fra de tradisjonelle ope-
ratørene og gir oss nødvendig 
press for alltid å ligge i forkant, 
både i forhold til funksjonalitet 
og pris, sier Sølvberg.

Han legger til at maskin-til-
maskin-kommunikasjon (M2M) 
spås en betydelig vekst i årene 
fremover. Fjernstyring og over-
våkning av ulike enheter er bare 
begynnelsen på noe som vil bli 
enda større.

Tilbyr simkort for AMS
Mobiloperatøren 

Com4 markerer seg i 

AMS-markedet. – Vi 

tilbyr nettselskapene 

en åpen og fleksibel 

kommunikasjonsløs-

ning som gjør det 

mulig å bytte mobil-

leverandør. 

Mange forskjellige enheter og applikasjoner 
kan knyttes opp mot AMS. Mobiloperatøren 
Com4 leverer simkort som skal sørge for at 
dataene overføres trygt. 


