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Suntech S.A., wiodący dostawca rozwiązań OSS/BSS dla sektora
telekomunikacyjnego, został członkiem prestiżowego TeleManagement Forum (TM
Forum).

TM Forum jest ogólnoświatową organizacją non profit zrzeszającą firmy
telekomunikacyjne i przedsiębiorstwa informatyczne dostarczające produkty i usługi dla
telekomunikacji. Organizacja stymuluje tempo rozwoju systemów do zarządzania
sieciami telekomunikacyjnymi (systemy BSS), rozwija światowe standardy tych systemów
oraz czuwa nad ich przestrzeganiem.

Członkowie TM Forum z radością przyjęli wiadomość, że firma Suntech wniesie swoje
doświadczenie i wiedzę do projektów rozwijanych przez organizację.

„Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wnieść swoje know how do prac TM Forum” - mówi Magdalena Jabłońska, Menedżer
Marketingu Suntechu  – „Korzyści będą obustronne, bo zamierzamy pełnymi garściami czerpać z wiedzy zgromadzonej przez
organizację. Trzymanie ogólnoświatowych standardów naszych systemów na pewno pomoże nam w ich promocji na rynkach
zagranicznych.”
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Witamy na portalu newconnect.info gdzie znajdą Państwo bieżące informacje o spółkach, notowania new connect, komentarze związane debiutami 2011 i 2012 oraz zapowiedzi, wyniki i różnego typu analizy. Ciekawą
funkcjonalnością NewConnect.info jest także kontaktowanie inwestorów posiadających nadwyżki finansowe ze spółkami, które poszukują kapitału. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych małym parkietem, począwszy
od właścicieli spółek już notowanych lub dopiero planujących debiut na NewConnect, poprzez inwestorów i analityków.
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