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Redpill Linpro  tecknar ramavtal med en av världens största 
telekomleverantörer avseende Open Source mjukvara

Redpill Linpro har tecknat ett generellt ramavtal med en av världens största telekomleverantörer 

avseende tjänster runt öppen källkod (Open Source Software). Avtalet omfattar support för 

teknologiplattformar samt stöd vid utveckling  och drift. Utbildning inom respektive teknologi omfattas 

även i avtalet. Avtalet är globalt och alla kundens bolag kan därmed avropa produkter och tjänster från 

det. 

”Vi är både glada och stolta” säger Anders Liling, VD på Redpill Linpro ”diskussionen har pågått 
under en längre tid och att bli utvalda inom detta område är inget annat än en stor ära”. Ett första 
avrop, under ramavtalet som omfattande PostgreSQL-tjänster på global nivå, är redan klart.

”Kunden har sedan en tid en strategi för att utöka användningen av öppen källkod i sin leverans” 
säger Anders Liling. ”Bakgrunden är att de vill bli ännu bättre avseende produkter och tjänster och 
det till konkurrenskraftiga priser. För att nå målet blir öppen källkod en viktig del i deras strategi” 
säger Anders Liling vidare . ”Att säkerställa spetskompetens inom dessa områden är ett krav för att 
de ska kunna nå målen och detta ramavtal är en betydelsefull del av den strategin”

”Avtalet är ännu ett tecken på att utvecklingen inom öppen källkod drivs allt mer av kraven på att 
anpassa teknologier till verksamhetens och kundernas krav på att hantera förändringstakt och 
tillväxt, utan att vara bunden av produktplattformar som är oflexibla och därmed skapar inlåsning” 
säger Anders Liling vidare. Ett faktum som analysbolaget Black Duck underströk i sin senaste 
undersökning avseende Open Source ”The State Of Open Source Software” 
(https://www.blackducksoftware.com/news/releases/black-duck-north-bridge-announce-eighth-
annual-future-open-source-survey).

För mer information kontakta:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-
linpro.com

Om Redpill Linpro

Redpill Linpro är  Nordens ledande leverantör av professionella tjänster och produkter baserade på Open Source. Företaget 
erbjuder rådgivning, utvecklingstjänster, utbildning, support, applikationsförvaltning och drift för produkter baserade på fri 
programvara, från infrastruktur, databaser, mellanprogram och afärssystem till kundanpassade lösningar baserade på  Open 
Source-komponenter. Med en stab som för närvarande uppgår till cirka 180 kan Redpill Linpro leverera tjänster av hög kvalitet 
för afärskritiska lösningar till kunder i hela Norden. Företagets kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Karlstad och 
Stavanger samarbetar för att försäkra att kunderna erbjuds de bästa tjänsterna, oavsett var de befnner sig. 

För mer information: www.redpill-linpro.com 

Följ oss på Twitter: @repilllinpro

Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/redpill-linpro
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