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Nystartade iioote AB med grundarna Kent-Åke Johansson, Robert Spertina, Bertil Moberg och Martin
Edofsson erbjuder konsulttjänster och produktlösningar inom Internet of Things (IoT).
iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten,
från behovsanalys och strategi till planering och genomförande. iioote har spetskompetens inom IoT,
IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. Målsättningen är att accelerera utvecklingen av IoT med avancerade teknologier baserade
på radionät som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).
iiootes grundare har lång erfarenhet från arbete i ledande positioner inom bolag som Ericsson,
Spray Networks, Mediatec, Talkpool, Volvo AB, VCC, Saab Automobile, Skanska och JV Fastigheter.
Konstellationen ger iioote en unik position på marknaden där kundens behov sätts i fokus och hög
kvalité på leveranserna är centralt.
”Ny radioteknik optimerad för lång räckvidd med låg strömförbrukning och god täckning både djupt
in i byggnader och ner i marken möjliggör effektiv uppkoppling och monitorering där det tidigare inte
var ekonomiskt försvarbart eller ens möjligt att ta hjälp av sensorteknik. Exempel på användningsområden är smarta byggnader, övervakning av fukt- och miljöparametrar och nivåkontroller av
papperskorgar samt övervakning av viktiga apparater som hjärtstartare och brandsläckare. Det är
fascinerande med nya spännande lösningar som utvecklas för att förbättra vårt samhälle och
samtidigt ger våra kunder ett ännu bättre erbjudande.”, säger Robert Spertina.
”Jag ser att iioote kommer addera en ny dimension av värde i branscher där IoT tidigare varit relativt
outnyttjat och anonymt vilket kommer ge oss nya möjligheter. Vår gemensamma kompetensprofil
ger oss en unik position.”, säger Kent-Åke Johansson.
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