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Säkert vatten med Multicom Security och Cactus
UniView
Multicom Security och miljöteknikföretaget Cactus UniView har tecknat ett samarbetsavtal
kring mobildatatjänsten Multicom Mobiflex. Cactus UniView integrerar Mobiflex i sina
driftsystem och erbjuder nu en helhetslösning för kunder med höga krav på flexibilitet och
säkerhet.
Cactus UniView skapar system som hjälper kunder med samhällsviktig infrastruktur att säkra och
optimera driften, såsom tillgång till säkert vatten, en modern järnväg och en hållbar energiförsörjning.
Nu integrerar företaget mobil dataöverföring i sina system för att säkerställa att kunderna får en
komplett tjänst som fungerar både kvalitets- och säkerhetsmässigt med Cactus UniViews produkter.
Den trådlösa kommunikationen bygger på Mobiflex från Multicom Security. Cactus UniView levererar
en komplett paketlösning till slutkunderna där Mobiflex-abonnemangen ingår.
– Vi vill paketera våra produkter ihop med kommunikationsöverföringen för att kunna erbjuda en
helhetslösning. Mobildatatjänsterna genom Mobiflex är prisvärda och uppfyller våra krav på flexibilitet
och hög säkerhet. Multicom Security lyssnar verkligen på sina kunder och har alltid inställningen att
alla problem går att lösa. Nu kan vi garantera att våra kunder får allt de behöver från en och samma
leverantör och Mobiflex är en viktig komponent i det erbjudandet, säger Fredrik Bergström, vd för
Cactus UniView AB.
– Cactus UniView är ledande inom automation för VA-anläggningar och har höga krav på säkra
anslutningar. Kommunikationen är oerhört viktig för automationssystem, inte bara för VA och
energisektorn utan även för industri- och fastighetsautomation. Affärsupplägget med Cactus UniView
är ett sätt för Multicom Security att profilera oss som tjänsteleverantör och är ett komplement till vår
försäljning av abonnemang direkt till slutkund. Vi är öppna för fler samarbeten med företag som vill
sampaketera Mobiflex som en del av helhetslösningar, säger Anders Leideman, vd för Multicom
Security.
Multicom Mobiflex är en kommunikationslänk över GPRS/3G som ser till att kommunikationen mellan
ändpunkterna är effektiv och säker. Med en avancerad IT-plattform kontrolleras att bara behöriga
användare kan nå adresserade enheter och att ingen tjuvlyssnar. Cactus UniView inkluderar Mobiflex i
sina installationer av produkterna Cactus Logger, som övervakar och samlar in data, samt
understationerna Cactus Ingo och Cactus CL70. Kommunikationsöverföringen är fullt integrerad med
driftdatorsystemen CSX, Uni-View och nylanserade Cactus Eye.
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Multicom Security är ett ledande företag inom övervakade larm och mobila datatjänster i
Skandinavien. Vi har erfarenhet sedan början av 1970-talet och hjälper företag och organisationer att
säkerställa överföring av kritisk information. Våra tjänster skyddar liv, egendom och samhällskritiska
funktioner samt effektiviserar arbetsflöden. Multicom Security har ca 40 000 anslutningar och äger och

driver Multicomnätet, ett övervakat fast larmnät. Multicom Security AB ägs av det brittiska
investmentbolaget GMT Communications Partners LLP. Mer information finns
på www.multicomsecurity.se.

Hälften av alla svenskar får sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett Cactus UniView
system. Vi arbetar med fler än 60 kommuner – det gör oss störst inom VA i Sverige.
Våra kunder har en annan sak gemensamt: verksamheter som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle.
Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på
anpassning och hållbarhet.
www.cactusuniview.se

