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Pushtalk lanserar walkie-talkie i Nordens mobiltelefoner
Som första aktör i världen erbjuder Pushtalk mobiltjänsten Push-to-talk där 
användarna nu kan vara anslutna till olika operatörer men ändå kunna direkt-
anropa varandra.

Med början i Sverige och Danmark kommer mobiltjänsten, att i likhet med walkie-talkie, 
fungera som ett verktyg för snabb och effektiv gruppkommunikation utan några som 
helst geografiska begränsningar. Tjänsten konfigureras enkelt via ett SMS och inom 
några minuter är man igång.

– Nu kan äntligen jaktlaget, skidkompisarna eller byggarbetsplatsen få tillgång till en 
ständigt öppen kommunikationskanal utan att behöva annan teknisk utrustning än en 
vanlig mobiltelefon. Snabbare än chat och SMS, effektivare än vanligt mobilsamtal, 
enklare och mer privat än komradio, säger Torbjörn Dahlström på Pushtalk. 

Gruppsamtalen genomförs via halv duplex, dvs endast en kan prata åt gången, och går 
via datanäten (GPRS/3G). Pushtalk använder sig av ett kommersiellt system som idag 
används med stor framgång hos flera mobiloperatörer runt om i världen.

– Vi har testkört systemet sedan 2004, inom Norden men också från andra delar av 
världen, med goda resultat. Först nu tycker vi att marknaden och tekniken är mogen för 
att erbjuda tjänsten i större skala. Och med vårt unika erbjudande på 59 kr i månaden 
inklusive moms kommer även ungdomar att kunna få nytta av tjänsten, fortsätter 
Torbjörn.

Tjänsten från Pushtalk fungerar idag hos de svenska mobiloperatörerna Tele2/Comviq 
och Telenor samt hos Tele2 och Telia i Danmark. Samtliga Nokia Series 40 terminaler 
kommer redan nu att fungera ihop med tjänsten; Nokia 6280, 6131, 5140i med flera. 
Ytterligare mobilmodeller, även från andra tillverkare, kommer att tillkomma under 2007. 

Pushtalk är idag ensamma om att erbjuda tjänsten till privatpersoner i Sverige och 
Danmark. Man planerar också att ge fler tillgång till Push-to-talk på nya marknader samt 
att säkerställa tjänstens funktionalitet hos fler operatörer. 

– Redan nu har vi också påbörjat ett bra samarbete med partners som kommer att 
erbjuda intressanta grupper/kanaler för specifika intressen. Ett exempel är våra 
TrygghetsKanaler som underlättar för människor att vid behov snabbt kunna komma i 
kontakt med andra när man t ex är ute på nattliga promenader eller joggingturer, 
avslutar Torbjörn Dahlström.

För mer information kontakta: Torbjörn Dahlström på Pushtalk info@pushtalk.se
08–5000 8998 eller gå in på www.pushtalk.se

Pushtalk™ är ett registrerat varumärke. Tjänsten lanseras och administreras av SizeIT Drift AB (www.sizeit.se).  
SizeIT är privatägt samt oberoende från mobiloperatörerna. Drift, support, kundanpassning och 
gruppadministration av tjänsten är i fokus. Vi har lång erfarenhet av telekom och IT inom både utveckling och drift.  
Individerna bakom Pushtalk har flerårig erfarenhet av driftsättning av Push-to-talk i länder utanför Europa.
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