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Inteno förvärvar det belgiska
bolaget Cloud Friends
Inteno Broadband Technology AB förvärvar det belgiska företaget
Cloud Friends BVBA. Cloud Friends utvecklar molnbaserade
applikations- och managementplattformar. Förvärvet av Cloud
Friends innebär att Inteno tar ett stort steg in på
mjukvarumarknaden för molnbaserade applikationer. Inteno är ett
utvecklingsbolag inom bredbandsgateways och en del av KAMIC
Group.
I Cloud Friends portal kan bredbandskunder köpa och ladda ner en mängd olika
applikationer. Det kan exempelvis handla om att komma åt sin hårddisk via en
smartphone, styra värme och belysning i hemmet eller koppla upp sig till en
webbkamera.
– Cloud Friends portal passar bra ihop med vår egen utveckling. Vi har nyligen
lanserat en ny mjukvara för bredbandsgateways baserad på öppen källkod som kan
användas för att utveckla och ladda programvaror till det digitala hemmet. Genom
Cloud Friends portal kan konsumenterna se vilka applikationer som finns och enkelt
ladda ner det man vill ha, berättar Conny Franzén, vd för Inteno Group.
– Den här lösningen använder kundens bredbandsgateway som plattform. Det
fungerar på samma sätt som när man köper appar till sin smartphone. Skillnaden är
att man i det här fallet laddar ner apparna till sin bredbandsgateway istället för sin
telefon, fortsätter Conny Franzén.
– När vi skapade Cloud Friends var tanken att göra bredbandsmodemet till en
användarvänlig serverplattform för det digitala hemmet, berättar Erik Horemans, en
av grundarna till Cloud Friends. Kring denna hårdvara kan sedan operatören bygga
olika lösningar och erbjuda tjänster som skapar mervärde för kunderna.
Kombinationen av Intenos och Cloud Friends mjukvarulösningar gör detta möjligt.
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– Vårt system bygger på att allt ska vara integrerat och åtkomligt från olika enheter,
inte minst smartphones, konstaterar Erik Horemans.
För Inteno innebär köpet av Cloud Friends också att företaget tar ytterligare ett steg
på sin internationella satsning. Med ny vassare hårdvara, modulär och öppen
mjukvara och en molnbaserad applikationsbutik har Inteno ett attraktivt erbjudande
för operatörer i hela världen.
– Vi kommer att utveckla verksamheten i Belgien och ha detta som bas för vår
fortsatta expansion i Europa, avslutar Conny Franzén.

Om Inteno Group
Inteno Group har sedan tidigare dotterbolag och kontor i Sverige, Norge, Finland och
Danmark och ingår i teknikkoncernen KAMIC Group som har verksamhet i 13 länder
och cirka 750 anställda. Läs mer på www.intenogroup.com, www.cloudfriends.be
samt www.kamicgroup.com.
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