
 

 
InfraNord och Luostejok Kraftlag väljer Netadmin 
och Kong Arthur för deras bredbandsaffärer 
 
Netadmin, en leverantör av ett komplett OSS för fibermarknaden, levererar Netadmin 
Nine till InfraNord och Luostejok Kraftlag. Netadmins norska partner Kong Arthur 
levererar sin nya fakturalösning som en del av leveransen.  
 
"På jakt efter en systemleverantör som kan erbjuda nyckelfärdiga lösningar för att hantera 
våra bredbandsleveranser, föll valet slutligen på detta alternativ, säger Lars Storelv, 
administrationschef på Luostejok Kraftlag, med huvudkontor i Lakselv, Finnmark. Genom 
många års samarbete med närliggande företag var det också naturligt att göra detta 
tillsammans med InfraNord, Repvåg Kraftlags bredbandsföretag, som ligger i Honningsvåg, 
några mil norr om Lakselv, nära Nordkap”, fortsätter Storelv.  
 
"Med Kong Arthur, Netadmin och Lindorffs branschkunskaper, utbredning och referenser var 
valet helt naturligt för oss”, fortsätter Storelv. 
 
Lindorff, som i många år varit samarbetspartner med Eidsiva Bredbånd, tar emot all 
faktureringsinformation från Kong Arthurs nya system och redovisar fakturaproduktion och 
fakturadistribution till slutkunderna.  
 
"Genom ett bra samarbete med Eidsiva Bredbånd i Lillehammer har vi nu byggt en ny order- 
och fakturalösning för den skandinaviska bredbandsmarknaden, integrerad med Netadmin. 
Detta bygger på det system som Eidsiva har utvecklat”, säger Øyvind Nordal, marknadschef 
för telekomkunder hos Kong Arthur.  
 
Netadmins system är nu i drift på över 75 företag i hela Europa, och i Norge har Netadmin 8 
kunder. Kong Arthur är Netadmins affärspartner i Norge och driver, förutom kundservice och 
teknisk expertis även nyutveckling till systemet.  
 
Om Netadmin Systems 
Netadmin Systems är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför Netadmin Nine - 
programvara som hjälper operatörer att växa och gå över till fibernätverk. Netadmins 
lösningar gör det enklare att lansera nya tjänster, öka effektiviteten och förbättra 
kundupplevelsen. Med mer än 10 års erfarenhet på marknaden har Netadmin Systems 
levererat lösningar till fler än 75 kunder i fler än 15 länder globalt.   
 
Företaget ägs av Volaris Group, en operativ del det Toronto-baserade Constellation Software 
Inc. www.netadminsystems.com. 
 
 
Om Kong Arthur AS 
Kong Arthur bistår med sina breda och erfarna IT-kompetens kunder inom forskning, media, 
finans, universitet och högskola samt telekom från innovation, planering, utveckling och 
genomförande. Speciellt har vi hög kompetens inom systemintegration för att öka samarbetet 
och effektivisera system företag. 
 
Företaget ägs av sina anställda och har kontor i Brumunddal, Gjøvik och Lillehammer. 
www.kongarthur.no. 


