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Visa nyhetsbrevet i webbläsaren

Zitius växer
Precis som fiber håller Zitius en hög och stabil fart. Vi fortsätter att växa i takt med att fler och fler i Sverige ansluter
sig till fibernätet. Det visar sig inte minst ute bland våra byalag där kundanslutningen de senaste tio månaderna har
så mycket som tredubblats! Vi ser också att fler och fler väljer att köpa högre hastigheter. I följande nyhetsbrev
presenterar vi i korthet fler intressanta nyheter från Zitius. God läsning!

Haval van Drumpt Framtidens digitala välfärdstjänster
Haval tillträdde som VD den 15 nov. 
– Det är med stor entusiasm jag tar mig
an uppdraget. Det råder just nu
fiberfeber i Sverige och överallt betonas
hur viktig den digitala infrastrukturen 
är – inte minst på landsbygden. Vi
befinner oss i ett läge med stora
utvecklingsmöjligheter, som vi vill ta till
vara på i vårt samarbete med både
befintliga och potentiella kunder, säger
Haval.

Varmt välkommen Haval!

Det talas mycket om så kallade digitala välfärdstjänster just nu. Vi ser
att framtiden kommer att bära med sig stora möjligheter för kommuner
och landsting att komplettera befintlig vård och omsorg med olika typer
av tjänster i hemmet, via bredband. Ett exempel är digitalt
trygghetslarm, en typ av övervakning som sker via fiberanslutningen. 
Ett annat är nattillsyn via video och digital bildtelefon, där både
vårdpersonal och anhöriga via datorer kan kommunicera med
vårdtagaren. Zitius ambition är att agera kommunikationsoperatör även
när det gäller den här typen av samhällsnyttiga tjänster. Därför arbetar
vi ständigt för att kunna erbjuda högsta kvalitet och den kapacitet som
krävs i våra nät, för att svara upp till de tjänster som inom några år kan
komma att vara en del av vardagen för många äldre och sjuka. Vi
jobbar även aktivt med att knyta till oss fler leverantörer som kan stärka
vårt erbjudande av välfärdstjänster och andra samhällsnyttiga tjänster.
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Tack för 2015 och välkommen 2016!
2015 har på många plan varit ett framgångsrikt år för Zitius. Under hösten tecknades ett stort antal nya avtal och vi
säger välkomna in i fiberfamiljen till: Getteröns Fiberekonomiska Förening, Ny Socken Fiberekonomisk Förening,
Påverås-Markan Fibernät Ekonomisk Förening, Greby Götlunda Fiberförening Ekonomisk Förening, Jättendals
Byafiber Ekonomisk Förening, Kallbygdens Fibernät Ekonomisk Förening, Hurva Byförening, Örtoftabygdens
Byalag/Lilla Harrie Byalagförening, Sjöhultsfiberekonomiska förening, Skaftö Fiberekonomisk Förening. 

Fibreringen av Sverige fortsätter och Zitius utvecklas ständigt för att möta framtiden. Det är med ett stort mått
entusiasm vi går in i 2016.

Med detta önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Fiberår! Vi hörs!
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