InfraNord og Luostejok Kraftlag har valgt ”Bredbånd fra
A til Å” – nye systemløsninger til utbygging, drifting og
fakturering av sine bredbåndstjenester.
”Bredbånd fra A til Å” er konseptnavnet på en helt ny systemløsning levert av det
norske selskapet Kong Arthur AS i tett partnersamarbeid med svenske Netadmin
Systems AB og tjenesteleverandør Lindorff,
”På jakt etter en systemleverandør som kunne tilby nøkkelferdige løsninger for å håndtere
våre bredbåndsleveranser, falt valget til slutt på denne spennende nyskapningen”, forteller
Lars Storelv, administrasjonssjef i Luostejok Kraftlag, som har sitt hovedkontor i Lakselv i
Finnmark. Gjennom årelange samarbeid med sine naboselskaper, var det også naturlig å
gjøre denne anskaffelsen sammen med InfraNord, bredbåndsselskapet til Repvåg Kraftlag,
som holder til i Honningsvåg, noen mil nord for Lakselv, - tett på Nordkapp.
”Her får vi støtte for våre forretningsprosesser, både teknisk og merkantilt på en unik måte.
Nåværende systemløsning hos er ikke tilpasset våre framtidig behov for effektiv og sikker
bredbåndsdrift. Med Kong Arthur, Netadmin og Lindorffs bransjekompetanse, utbredelse og
referanser, ble valget helt naturlig for oss”, fortsetter Storelv.
Netadmin sine systemer er idag i drift hos over 75 selskaper over hele Europa, her i Norge
har nå 8 bredbåndsselskaper anskaffet løsningen. Kong Arthur er Netadmin sin forretningspartner her til lands og driver, i tillegg til kundeservice og teknisk bistand, også
systemutvikling på løsningene.
”Gjennom et godt og fruktbart samarbeide med Eidsiva Bredbånd (EB) på Lillehammer, har
vi nå videreforedlet ny bestillings- og fakturaløsning for det skandivaviske
bredbåndsmarkedet, integrert med Netadmin. Denne bygger på systemet som EB har
utviklet og i drift”, sier Øyvind Nordal, markedsansvarlig for telecomkundene til Kong Arthur.
”Løsningen er fullintegrert med Netadmin og gjør bestillings- og faktureringsprosessen svært
enkel og rasjonell for kundebehandlere hos bredbåndsleverandørene. Tekniske produkter
kobles mot økonomiske produkter på en genial måte. Faktureringen blir korrekt fra starten av
og svært fleksibel å håndtere for kundebehandlere.”
Den tredje partner i konseptet ”Bredbånd fra A til Å” er Lindorff. De har i mange år vært EB
sin partner på fakturatjenester og betalingsoppfølging, de har også opparbeidet seg solid
kompetanse på Netadmin og kan tilby utvidede kundetjenester for bredbåndsbransjen.
Lindorff mottar all fakturainformasjon fra Kong Arthurs nye system og står for
fakturaproduksjon og fakturadistribusjon til sluttkundene.
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