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Defence

• Flash-S Dipping Sonar är utvecklad och

framtagen för den svenska marinens specifika

behov.

• Nästa generations IP-baserade taktiska

kommunikation för den svenska armén.

Aerospace 

• Thales har levererat trafikledningssystem till svenska

Luftfartsverket sedan 1973 och hanterar idag

627.000 kvadratkilometer svenskt luftrum.

• Thales förser svenska banksektorn med flera

olika lösningar för säkra internetbanker,

bankkort och digitala betalningslösningar.

Thales var den drivande kraften bakom

kontaktlösa betalkort I Sverige.

• Erbjuder lösningar som gör det möjligt för

organisationer att säkert flytta till molnet.

Världsledande inom dataskydd och licensiering

av mjukvara.

• Thales erbjuder en mängd olika IoT-lösningar för

energi-, vård- och transportsektorn.

Digital Identity & Security

• Thales producerar de svenska elektroniska

passen, rankade som ett av de säkraste i

världen. Samma personalisering och

utfärdande av dokument används både för

det nationella ID-kortet samt passet.

• I Sverige sedan 1998

• Mer än 100 anställda

• 2 kontor i Sverige

Stockholm

Göteborg 



Foto – Thales Group 

Thales har varit delaktiga i svenska projekt sedan 1973 och sedan dess har företaget vuxit genom flera viktiga

förvärv. År 2019 förvärvade Thales Gemalto AB och AB Svenska Pass och ökade till mer än 100 anställda i Sverige.

Thales har kontor i Stockholm och Göteborg.

I Sverige erbjuder Thales avancerade och innovativa lösningar inom områdena identitet & biometri, molnsäkerhet &

licensiering, analys & IoT, bank & betalning, försvarssystem och flygtrafikledning. Thales Sverige är en del av

regionen Norden och Baltikum som täcker nio länder.

Thales i Sverige
– Faktablad 
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Thales strategi är att öka den lokala närvaron

genom lokala partnerskap. I Sverige har vi redan

ett betydande antal samarbeten med lokala

underleverantörer och partners. När nya avtal

sluts kommer vi fortsätta involvera lokal expertis.

Tack vare att den digitala användningen och

utvecklingen på den svenska marknaden håller

en hög nivå kommer vi fortsätta etablera

långsiktiga samarbeten med kunder och

partners. De områden vi fokuserar på är digital

säkerhet, transport, flygsäkerhet samt försvar &

säkerhetsteknik. Det nordiska och baltiska

samarbetet inom Thales Group bidrar med en

hög grad av modernisering och ökad kapacitet

för oss och våra partners.

Defence

I Sverige är försvarssektorn en växande del av

vår verksamhet och Thales är aktiva inom flera

projekt som kan förändra vår marknadsandel på

området. Thales utvecklar och tillverkar bland

annat sonarn Flash-S Dipping enligt svenska

marinens specifika operationella krav. Denna

specialiserade övervaknings- och

klassificeringssonar för helikoptrar och

obemannade ytfordon är mycket effektiv mot

små, långsamma eller stationära

undervattensmål.

Thales levererar även nästa generations IP-

baserade taktiska kommunikationsinfrastruktur

för den svenska armén under KomNod-

programmet.

Aerospace

Sedan 1973 har Thales levererat flygledningssystem

(Air Traffic Management, ATM) till Sverige i

samarbete med Luftfartsverket, som kontrollerar

627 000 kvadratkilometer luftrum.

Thales har över femtio års erfarenhet av att

utveckla och implementera radar och

flygledningssystem och erbjuder en komplett

multisensorisk övervakningslösning. I Sverige har

Thales installerat flygledningssystemet som styr det

svenska luftrummet och flygplatserna (COOPANS -

TopSky ATC och radars).

Danmark, Sverige, Irland, Österrike och Kroatien

arbetar tillsammans genom att använda

COOPANS-systemet, vilket säkerställer

harmonisering genom en gemensam produktplan.

Detta system drar nytta av väldigt avancerade

funktioner för att garantera en säker och effektiv

drift vid hög trafiktäthet och komplexa

luftrumsstrukturer.
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Digital Identity & Security

Thales är världsledare inom digital säkerhet. 

Varje dag säkrar systemen ekonomiska 

transaktioner och digitala utbyten för miljarder 

människor och prylar. Den 2 april 2019 

förvärvade Thales Gemalto, som tillhandahåller 

digitala identitet & säkerhetstjänster i de flesta 

länder i världen.

Identity & Biometric Solutions

De svenska biometriska passen betraktas som ett

av världens säkraste resedokument. De rankas

också som ett av de mest kraftfulla eftersom

svenska medborgare har möjligheten till inresa

utan visum till många länder runt om i världen.

I januari 2012 började Sverige utfärda en ny

generation av elektroniska pass och nationella

elektroniska ID-kort.

Thales hanterar hela leveransprocessen, från

ansökningslösning till produktion av alla säkra

resedokument samt personalisering.

Kontraktet från 2011 inkluderar lösning för

ansökan av pass och programvaran för

registrering av persondata, tillsammans med de

inskrivningskiosker som används för att direkt

samla in sökandens fotografi, fingeravtryck och

elektroniska signatur. Vi hanterar även säker

personalisering av dokumenten från våra lokaler

i Stockholmsområdet.

Utöver resehandlingar tillhandahåller Thales

även körkort, färdskrivarkort och dokumentläsare

för identitetshandlingar till svenska myndigheter,

för att nämna några av våra projekt.

Banking & Payment Services

Utbudet av finansiella tjänster ändras snabbt och

konsumenter söker ständigt alltmer

personaliserade, smidiga och säkra sätt att

betala och interagera med sin bank och sina

konton. Idag förser vi den svenska banksektorn

med en rad säkra digitala banktjänster,

kreditkort och digitala betalningslösningar.

Våra tjänster för registrering av nya kunder/KYC

(know your customer, eller ”känn din kund”),

inloggningslösningar/SCA (strong customer

authentication, eller ”stark kundautentisering”)

och riskhantering har länge använts i Norden.

Tillsammans erbjuder de bästa sättet att säkra

och förbättra hela kundresan för digitala

banktjänster. Dessa lösningar erbjuds som fysiska

installationer hos bankerna eller molnbaserat,

och stöder både autentisering via mobiltelefon

eller säkerhetsdosor. I nära samarbete med

ledande svenska banker driver vi också

utvecklingen av livsstilsbetalningsprodukter som

mobila, biometriska, miljövänliga och bärbara

kontaktlösa betalprodukter samt tillhörande

tjänster. Vi var drivande i att få ut kontaktlösa

betalkort till svenskarna, vilket innebar ännu ett

stort steg mot landets ambitioner att bli världens

första kontantlösa marknad.

Cloud Protection & Licensing

Dagens företag är beroende av molnbaserad

data och programvara i sitt beslutsfattande.

Därför förlitar sig några av världens mest kända

varumärken och organisationer på Thales för att

skydda och säkra sin mest känsliga information

och programvara varhelst den skapas, delas

eller lagras – från molnet och datacenter till

enheter och över nätverk. Våra lösningar gör det

möjligt för företag att säkert flytta till molnet, med

rätt legal efterlevnad, för att skapa mer värde

från deras mjukvara som finns i enheter och

tjänster som används av miljontals konsumenter

varje dag.

Thales är världsledande inom dataskydd och

mjukvarulicensiering. Vi tillhandahåller allt en

organisation behöver för att skydda och hantera

data och programvara i molnet via avancerad

datakryptering, åtkomsthantering och

mjukvarulicenslösningar. Oavsett om det handlar

om att säkra blockchains, skydda digitala

betalningar eller leverera programvara för

Internet of Things, vänder sig organisationer runt

om i världen till Thales för sin digitala

transformation.

Thales är också känt för att tillhandahålla

avancerat dataskydd samt lösningar för

identitets- och åtkomsthantering både för

myndigheter och större företag. I Sverige

erbjuder flera av våra kvalificerade partners

konsult- och systemintegrationstjänster med våra

säkerhetsprodukter. En del stora svenska

tjänsteleverantörer erbjuder ”Security As A

Service” baserat på våra omfattande lösningar

till en fast månadskostnad. Vi tillhandahåller

robusta lösningar både för lokal installation och

molndistribution, kryptering av data i vila och

data i rörelse över nätverk samt identitets- och

åtkomstkontroller som anpassats till nya, mer

mobila, arbetssätt.

Foto – iStock
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Thales möjliggör framtidens uppkopplade bilar, men

med nya möjligheter kommer också nya

utmaningar. Tillförlitlig uppkoppling av bilar kan

hjälpa till med allt från telematik till förebyggande

underhåll, olycksprevention och förbättrade

underhållningssystem. För att lyckas på denna

spännande nya marknad erbjuder vi lösningar som

uppfyller de högsta kraven på säkerhet och

uppkoppling för biltillverkare och underleverantörer.

För det svenska hälso- och sjukvårdssystemet

erbjuder Thales toppmoderna lösningar för säkerhet

och uppkoppling med vår IoT Healthcare, som

underlättar behandling och räddar liv med

fjärrövervakning av patienter. Inom området

säkerhet och automatisering i hemmen utvecklas

de traditionella säkerhetspanelsystemen med nya

tjänster. Thales levererar allt från flexibla

uppkopplingar till lösningar som säkerställer

kundernas integritet samtidigt som svenskarna är

skyddade.
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IoT – Internet of Things

Visste du att IoT-teknik kan användas för att

optimera praktiskt taget alla branscher?

IoT-anslutning och realtidsdata förbättrar redan

produktiviteten, effektiviteten och ger stora

konkurrensfördelar för kunder inom tillverkning,

fordon och energi. Möjligheterna är oändliga!

År 2025 kommer 75 miljarder IoT-enheter att vara

anslutna med ett potentiellt marknadsvärde på

cirka 1,6 triljarder dollar. Enheter och tjänster för IoT

erbjuder enorma affärsmöjligheter, men också

utmaningar.

För att stödja våra kunder levererar Thales innovativ

IoT-teknik som förenklar och påskyndar kundens

digitala transformation. I Sverige erbjuder vi också

ett brett utbud av marknadsledande IoT-lösningar

som är perfekt anpassade för den svenska

marknaden, exempelvis smarta elmätarlösningar för

maskiner och nätförvaltare på energimarknaden.



Anteckningar
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Tel: +46 8 5179 5700

> thalesgroup.com < 


