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Mobile operatører – fra øyer til øko-system
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To industrier med veldig forskjellig innovasjonskraft

MobiloperatørerSmarttelefoner

~3 milliarder brukere

“1.000.000er” av produkter*

~5.1 milliarder brukere

“1-10-talls” produkter (i beste fall)

Kilder: GSMA Intelligence, Ben Evans, Mary Meeker, Statista

*3m+ app’er in Android Play store

Operatør 1 Operatør 2 Operatør 3
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Mangel på differensiering på produkt leder til omfattende “billing 
innovasjon”

Kilde: mobiltelefoni.no
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Vi forsøker å importere dynamikken fra økosystemet rundt smarttelefoner 
inn i operatør-verdenen

Åpne opp

Eksponere og
produktifisere
funksjonalitet hos 
operatørene. 

Skalere “på tvers”

Ett homogent software-
lag som ligger på toppen
av mange heterogene
radio-nett

Attraktivt for utviklere

Muliggjøre inntekt for 
uvtiklere

Fokus på å lage APIer for, 
av og med utviklere
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Dette gjør vi gjennom å lage et software-basert, sky-basert, virtuelt og 
kontrollert kjernenett levert som en tjeneste

API
API

API

Operatør 1

Operatør 2 Operatør 3

Operatør 4

Kjernenett
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Ting vi har testet (ikke i produksjon)…

Brosweren som
telefon Gjør det selv IoT Real-tids speech-

to-text Stemme-kontroll

Dager eller uker med små team for å teste dette
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Så hvor står vi på disse vidløftige ambisjonene? 

20 / 80
+ Live på to nett / live i beta

+ Raskt å utvikle

+ Gode prototyper

- Fortsatt liten skala

- «Øko-systemet» finnes ikke (enda)

= god start, veldig mye å bevise
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Takk for oppmerksomheten!

(...og vil vil gjerne snakke med deg hvis du har lyst til å gjøre noe radikalt 
for sluttbrukerne dine!)
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