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Altice Portugal i Huawei podpisują umowę o partnerstwie 5G
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Huawei rozpoczął współpracę z wiodącym na rynku portugalskim operatorem telekomunikacyjnym Altice
Portugal. Obie firmy podpisały strategiczne partnerstwo, którgo celem jest wsparcie rozwoju sieci 5G na
krajowym rynku.

W ramach założonego planu obie firmy będą badać nowe i innowacyjne zastosowania z wykorzystaniem
technologii 5G w środowisku sieci testowej w czasie rzeczywistym. Partnerstwo stanowi kluczowy krok w
procesie zmierzającym do przygotowania planów Altice do komercyjnego uruchomienia usługi 5G w
Portugalii w 2019 r.

Operator będzię wykorzystywać rozwiązania Huawei jako naturalną ewolucję już istniejącej sieci 4G w
Portugalii. Dzięki temu będzie w stanie zapewnić lepszy dostęp do szerokopasmowej sieci telefonii
komórkowej, umożliwiającej niezawodną komunikację z mniejszymi opóźnieniami pomiedzy konsumentami
oraz urządzeniami.

Umowa stanowi najnowszy etap w rozwijającym się partnerstwie technologicznym pomiędzy Altice a
Huawei. Umożliwia ona portugalskim firmom opracowanie nowych modeli biznesowych i świadczenie
nowoczesnych usług. Obie firmy po raz pierwszy wspólnie sprawdzały usługi 5G w Portugalii dzięki
programowi szkoleń sieciowych w 2016 roku, w ramach których pracowały na rzecz przyspieszenia rozwoju
tego ekosystemu w Portugalii.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Huawei w celu dalszego rozwoju usług 5G w Portugalii. Huawei
jest zaufanym partnerem Altice od wielu lat. Z niecierpliwością czekamy więc na wspólne odkrywanie tej
rewolucyjnej, nowej technologii z korzyścią zarówno dla naszych klientów indywidualnych, jak i
korporacyjnych, oraz na rozwój nowych modeli biznesowych i usług powiedział Alexandre Fonseca, dyrektor
zarządzający Altice Portugal.

5G przyniesie bezprecedensowe zmiany zarówno w naszym codziennym życiu, jak i w naszej branży. Rozwój
sieci nowej generacji wymaga jednak współpracy wszystkich partnerów pracujących nad innowacjami
rozwiązaniami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawartej umowy, która pokazuje zaangażowanie obu firm w
przyszłość 5G w Portugalii skomentował Chris Lu, dyrektor zarządzający Huawei Portugal.
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