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P R E S S R E L E A S E
Skånetrafiken väljer Mowic Nät - igen
Skånetrafiken har åter valt Mowic Nät för mobil datakommunikation mellan sina bussar
och sitt centrala trafikledningssystem. Trafikledningssystemet ger resenärer, bussförare
och trafikledning snabb och säker upplysning om trafikläget. Bussarnas position
rapporteras i realtid för att kunna lämna prognos om fordonets ankomst till hållplatserna
längre fram på linjen. Informationen meddelas till trafikanter via informationsskyltar på
hållplatserna och till chaufförerna via fordonsdatorer.
Affären omfattar en tjänst som inkluderar mobil datakommunikation samt radiomodem
för 170 bussar under fem år. Detta är en utökning av samma typ av tjänst som varit i
drift hos Skånetrafiken sedan år 2003, vilket gör att det nu blir mer än 240 bussar i
Skånetrafikens flotta som nyttjar Mowic Nät. De aktuella busslinjerna är
stadstrafiklinjerna i Malmö och Eslöv samt regionslinjerna mellan Malmö och Lund,
Svedala, Trelleborg, Falsterbo och Kristianstad.
"Mowic AB valdes som leverantör då de var ensamma om att kunna erbjuda en trådlös
datakommunikationstjänst som uppfyllde våra höga krav på tillgänglighet och
överföringstider. Mowic har också visat på stor kompetens gällande driften av sitt
trådlösa datanät och sättet att hantera installation och service av de radiomodem som
ingår i tjänsten", säger Krister Nordland, teknisk chef på Skånetrafiken.
Mowic levererar trådlösa kommunikationstjänster i realtid till professionella användare
såsom räddningstjänst, serviceorganisationer, entreprenadbolag och energibolag. "Denna
utökning av bussflottan i Skåne som nyttjar Mowic Nät visar att vår satsning på
professionella användare som kräver hög kvalitet och garantier gällande sin mobila
datakommunikation är rätt" säger Carl-Olof Henrikson, Mowics styrelseordförande.

För mer information om Skånetrafiken
www.skanetrafiken.se

Om Mowic AB
Mowic – säker mobil datakommunikation i realtid. Mowic är ett privatägt företag som
äger och driver Mowic Nät, ett mobildatanät i Sverige. Mowic Nät är avsett för
professionella användare och affärskritisk data.

Mowics verksamhet baseras huvudsakligen på att företaget äger och driver ett eget
högkvalitativt och kostnadseffektivt mobildatanät samt på ett gediget kunnande i GPS
teknologi. Vi marknadsför dels ren datakommunikation över vårt nät och dels i
samarbete med partners, kompletta systemlösningar med höga krav på
datakommunikation. Inom GPS området säljer vi produkter och system samt åtar oss
uppdrag för utarbetande av kompletta systemlösningar.
Professionella användare med egna systemlösningar kan nyttja Mowic nät för snabb och
säker datakommunikation och med garanterad tillgänglighet och snabbhet.
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