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Lanserar nytt produktområde 
 
 
Nordic Platinum Network AB (NPN) lanserar nu säkerhet som ett nytt produktområde. 
I samband med detta tillkännages att Milesight valt NPN som svensk distributör. 
Samarbetet innebär att NPN kommer att marknadsföra Milesights högteknologiska produkter på den svenska 
marknaden. 
 
Milesight erbjuder ett mycket aktuellt produktsortiment för övervakning och automatisering med hjälp av 
högteknologiska kameror med inbyggt AI. Man har egen utveckling av avancerade programvaror för analys 
och åtgärd utifrån händelser framför en kamera. ”Vi har sedan tidigare produkter med fokus på trådlös ljud 
och bildöverföring och ser att detta produktområde passar oss perfekt. Vi letar alltid efter leverantörer som är 
ledande inom sitt område”, säger Samuel Beckstrand, CEO på NPN. 
 
Extra intressant just nu med anledning av Covid19 är att man i kamerans programvara inkluderat funktioner för 
butiker och allmänna lokaler som automatiskt hjälper till att hålla koll på hur många människor som vistas 
samtidigt i en lokal. 
 
Sortimentet av övervakningskameror och nätverksinspelare är väl uppdelat i olika kategorier av behov och 
riktar sig först och främst till företagsmarknaden. Produkternas målgrupp har höga krav på funktionalitet och 
kvalitet vilket passar väl i linje med våra övriga produkter. 
 
NPN kommer utöver försäljning till återförsäljare att ansvara för svensk support och utbildningar till nya partner 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Samuel Beckstrand, CEO 
E-post: samuel@nordicplatinumnetwork.com 
Telefon: +46701088051 
 
 
Om Nordic Platinum Network AB 
Nordic Platinum Network AB är en värdeskapande distributör. Vi erbjuder återförsäljare, service providers och 
operatörer i Norden en möjlighet att bygga sin verksamhet kring ett brett sortiment av nätverks och 
säkerhetsprodukter. Vi utbildar och skapar affärsmöjligheter för våra kunder genom nära samarbete mellan 
oss och återförsäljaren. Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi vet att våra kunder valt oss framför våra 
konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi hjälps åt för att hjälpa. Läs mer 
på: www.nordicplatinumnetwork.com 
 
Några av våra produktområden 
Wi-Fi - Trådlösa länknät - switchar – routrar – övervakningskameror - IoT 
 
Om Milesight 
Milesight, som grundades 2011, är ett högteknologiskt företag som specialiserar sig på design och 
tillverkning av prisvinnande övervakningslösningar med överlägsen bildkvalitet, exceptionell flexibilitet och 
tillförlitlighet för den globala marknaden. Milesight marknadsför sina produkter genom ett världsomspännande 
nätverk av distributörer och återförsäljare, och erbjuder utmärkta tjänster före / efter försäljning och teknisk 
support som överträffar kundernas förväntningar. Läs mer på: www.milesight.com 
 


