
På bara några år har mobilitet blivit ett naturligt inslag i människors vardagsliv - 
både privat och på arbetet. Vi tar för givet att alltid kunna vara uppkopplade och 
vara tillgängliga var vi än är. Att vara utan sin mobil eller surfplatta en dag kan göra 
att en hel arbetsdag går förlorad. 
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När det är dags att byta in utrustning 
eller köpa nytt kan du beställa direkt i 
en egen webbshop. Här kan du se ditt 
företags avtalade produkter, hantera 
inköp och få rådgivning. Webbshoppen 
ger dig full kontroll över alla inköp och 
möjligheten att enkelt fördela kostna-
der och även planera inför kommande 
inköp baserat på tidigare trender. 

För att dina medarbetare snabbt ska 
komma igång levereras mobilen eller 
surfplattan förinstallerad enligt ditt 
företags önskemål. Via vår slutanvän-
darsupport får du och dina medarbe-
tare hjälp med företagsspecifika appar 
och mailinställningar. 

För att det alltid ska fungera kan du få 
byta ut din mobil enhet i förskott vid 
skada. Du väljer själv om du behöver 
förskottsutbyte eller vanlig inskicks- 
service, beroende på behov.

Visste du att använda mobiler och 
surfplattor fortfarande har ett värde, 
för både dig och miljön? När det är 
dags att byta in utrustning igen kan vi 
göra värdering på enheterna. Värdet 
vi ger dig kan du använda för att köpa 
ny utrustning. Vi tar tillbaka den gamla 
utrustningen, säkerhetsraderar så att 
företagskritisk data inte hamnar i orätta 
händer, samt återanvänder eller åter-
vinner den. 

MOBILA
LIVSCYKEL-

TJÄNSTER

Ändå behandlar många företag inköp och 
hantering av mobiler och surfplattor som 
enskilda händelser och saknar en övergri-
pande process eller miljötänk för ett av de 
vanligaste arbetsredskapen idag. Hur ser 
processen ut på ditt företag?

Vi tycker att det ska vara smidigt och miljö-
vänligt att hantera företagets mobiler och 
surfplattor, både för administratören och för 
användaren. Med Telias Mobila Livscykel-
tjänster hjälper vi dig från inköp till utbyte, 
och allt däremellan. Du kan till och med få 
mobilen som tjänst. Välj bara vilka mobilte-
lefoner eller surfplattor ditt företag behöver 
och vilken servicenivå som passar er bäst. 
Resten ska bara fungera.

Så här fungerar det

Det ska bara fungera 
Mobilen är för många deras mest kritiska 
arbetsredskap. Utan den kan arbetsdagen stå still.

Visste du att en korrekt återvunnen smartphone motsvarar 
27 kg minskade koldioxidutsläpp?   Det i sin tur motsvarar c
a 156 km bilkörning, eller ca 2808 h TV-tittande.

Mobila Livscykeltjänster 



Vill du veta mer om Telias Mobila livscykeltjänster?
Gå till telia.se/mobilitymanagement om du vill veta mer eller för att bli kontaktad

Med säkerhet och miljö i åtanke
Ditt företags smartphones och surfplattor innehåll-
er en stor mängd information, mycket är dessutom 
affärskritiskt. Vi ser till att de säkerhetsraderas och 
ger dem nytt liv genom återanvändning. Du kan vara 
trygg att känslig information inte hamnar i orätta hän-
der, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö. Under 
2014 lämnade Telia närmare 30 000 tidigare uthyrda 
mobiltelefoner och datorer till återanvändning - vilket 
motsvarar en besparing på ca 1000 ton koldioxid.

Med våra mobila livscykeltjänster hjälper vi dig med allt från inköp och logistik, 
till säker återvinning och radering av era data i mobiltelefoner och surfplattor.

Telia – din helhetsleverantör
Vi ger er ett helhetsåtagande, och leve-
rerar våra tjänster fullt funktionella med 
underhåll, service och support. Med 
Telia som leverantör får ni även tillgång 
till våra förstklassiga nät – med bästa 
kvalitet och täckning, samt skräddarsyd-
da kommunikationstjänster för just era 
behov. Mobila livscykeltjänster ingår i vår 
Telia Mobility Management-portfölj. 

Mobila livscykeltjänster – En del av Telia Mobility Management

Det ska bara fungera.

Vad har ditt företag för behov? 
Mobiltelefon? Smartphone? 
Surfplatta? Tillbehör? Välj 
vilka produkter som ska finnas 
tillgängliga för dina med-
arbetare och presenteras i 
er egna webbshop.

Hur länge kan dina medarbetare 
vara utan en fungerande mobil-
telefon utan att det börjar kosta 
företaget? Vi erbjuder paketen 
Telia Support Express Start och 
Telia Support Express Plus, 
beroende på ditt företags behov.

Välj
Två beslut är allt som 
står mellan dig och 
att kunna säkerställa 
att dina medarbetare 
alltid har sitt vanligaste 
verktyg tillgängligt.
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