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Nordic Platinum Network tecknar partneravtal med Th1ng 
 
TH1NG har tecknat ett partneravtal med Nordic Platinum Network avseende hårdvara inom IoT-segmentet. 
Avtalet innebär att TH1NG utökar ekosystemet kring IoT Open med “IoT Open Ready” certifierade 
produkter.  

TH1NGs IoT-plattform IoT Open möjliggör skapandet av IoT lösningar oberoende av teknik och bransch. IoT 
Open bygger på APier för att integrera och kommunicera mellan olika system, tekniker och hårdvara på ett 
och samma ställe.  

- Vi är glada att kunna utveckla samarbetet med Nordic Platinum Network och välkomnar dem som partner 
för utrustning till IoT-lösningar. Det ligger helt i linje med vår satsning att underlätta för våra kunder och 
partners att köpa ändamålsenlig hårdvara enkelt och smidigt. I det smarta samhället förväntas det användas 
mycket stora volymer av sensorer som vi har möjlighet att tillhandahålla säger Johnny Aspman, 
försäljningschef på TH1NG.  

- Nordic Platinum Network är en värdeskapande distributör av IoT-utrustning, och de flesta komponenterna 
är IoT Open Ready. Vi har en nära relation med TH1NG där vi tillsammans skapar värde för TH1NGs kunder i 
flera IoT-projekt, säger Stefan Frisenfelt, ansvarig för IoT hos Nordic Platinum Network.  

  

Nordic Platinum Network ska som distributör av Milesight IoT-produkter förse Th1ng med produkter, stöd 
och kunskap, och Th1ng kommer att marknadsföra dessa IoT-produkter av hög kvalitet, för att möjliggöra 
effektiva lösningar för fastighetsbolag, kommuner, industri och nätägare, som spar arbete, 
installationskostnader, driftkostnader, och inte minst miljön.  

För mer information kontakta: 

Nordic Platinum Network AB 
Stefan Frisenfelt, Head of IoT: 010-424 10 08 
stefan@nordicplatinumnetwork.com 

Th1ng AB 
Klas Westholm, VD: +46 737 45 48 00 
klas.westholm@th1ng.se 

 
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 


