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iioote startar samarbete med Sigma Technology inom Internet of Things
Göteborg 2018-05-03

iioote startar ett samarbete med Sigma Technology Solutions där experter kommer
att stödja iioote i deras uppdrag att påskynda utvecklingen av Internet of Things
(IoT) med avancerad teknik.
Den svenska regeringen arbetar för att göra Sverige till bäst i världen när det gäller att
använda digitaliseringsmöjligheter (källa: Regeringskansliet, digitaliseringspolitik).
Väsentliga egenskaper i ett sådant digitalt samhälle är hög anslutning, förutsägbarhet och
effektiv diagnostik. iioote delar denna vision och arbetar aktivt för att utveckla
högpresterande IoT-lösningar och ge IoT-konsultation till sina kunder.
Sigma Technology har stor erfarenhet inom området för sakernas Internet, både genom
att tillhandahålla konsulttjänster och genomföra forskningsprojekt, som Internet of
Things and People center, projektet "From empowering to viable living” och många andra.
iioote är verksamma inom sakernas Internet och målet är att påskynda utvecklingen av
IoT med trådlösa energieffektiva radionät ”Low Power Wide Area Networks” (LPWAN).
iioote är verksamma inom två affärsområden; IoT konsulttjänster och IoT-lösningar. iioote
arbetar med flertalet lösningar och har nyligen lanserat ett system för fuktmätning och
läckagebevakning i framförallt badrum och kök, samt ett system för övervakning av alla
typer av portar, dörrar och grindar. Detta på platser där det tidigare inte varit möjligt, eller
varit begränsat och för dyrt med annan teknologi. Fler innovativa IoT lösningar är för
närvarade i drift och kommer lanseras framöver.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Spertina, Head of IoT
robert.spertina@iioote.com
+46 707 976 788

Robert Åberg, Head of IoT
robert.aberg@sigmatechnology.se
+46 706 705 251
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Om iioote AB
iioote arbetar med industriföretag, kommuner och organisationer vid implementering av
IoT i verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och
systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination
med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram
lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället.
Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low
Power Wide Area Networks (LPWAN).
Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn +46 70 797 6788,
robert.spertina@iioote.com

Om Sigma Technology
Sigma Technology är en del av Sigma Group och är en global leverantör av
produktinformation, mjukvarudesign för inbyggda system, mjukvaruutveckling och
offshoreutveckling. Vi är experter med en passion för teknik och information, och är
stolta över att leverera kvalitet och ständigt förbättra våra leveranser. Vår filosofi är
"Local Drive - Global Strength", därför har vi kontor över hela världen för att vara nära
våra kunder. För en komplett bild, besök sigmatechnology.se.
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