14. januar ønskes pressen velkommen til et sikkerhetsseminar ved Telenors operasjonssenter på Fornebu.
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Presseinvitasjon: Lanserer nytt
sikkerhetsprodukt og åpner dørene til
Telenors hjerte
Plassert under bakkenivå på Fornebu ligger Telenors operasjonssenter. Her
overvåkes Telenors systemer for telefon- og mobiltrafikk i Norge 24 timer i
døgnet, 365 dager i året. Hver eneste dag opplever Telenor 60.000
driftsalarmer i forskjellige systemer. Alt dette overvåkes og kontrolleres fra
dette rommet.
Tirsdag den 14. januar lanserer Telenor et nytt sikkerhetsprodukt. I den

anledning inviteres pressen til et spennende sikkerhetsseminar, hvor både
det nye produktet og funn fra en ny sikkerhetsundersøkelse vil bli presentert.
Pressen ønskes i denne anledning velkommen til det som er selve hjertet og
sentralnervesystemet til Telenor.
Når: Tirsdag, 14. januar, kl. 12.00 – 13.00
Hvor: VIP-rommet i Telenors operasjonssenter.
Oppmøte og registrering ved resepsjonen i the Hub på Fornebu (Snarøyveien
30).
Arrangør: Telenor Norge
Program:
Kl. 12.00 – 12.20: Digital Sikkerhet
Hvilke former for sikkerhetstrusler står vi overfor og hva slags trender er i vekst.
Kl. 12.20 - 12.40: Lansering av nytt sikkerhetsprodukt
Presentasjon av ny undersøkelse samt lansering av nytt sikkerhetsprodukt
Kl. 12.40 – 13.00: Spørsmål fra pressen og 1:1-intervjuer
Deltakere:
Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør, Telenor Norge
Ric Brown, mobildirektør, Telenor Norge
Registrering:
For påmelding til arrangementet, vennligst send e-post til:
david.fidjeland@telenor.com

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og
digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge
med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter
bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår
sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge
våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn
og unge på nett.
Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er
en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt
ligger på Fornebu i Bærum.
Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

