
iioote 
  iioote - make sense of IoT 
 

iioote AB 

Lindholmen Science Park ● Lindholmspiren 5A 
SE-417 56 Göteborg ● Sverige 

 

 

iioote lanserar StartIoT som är ett IoT startpaket som gör det enkelt att 
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iioote har sammanställt ett startpaket som möjliggör testning av IoT-sensorer på 

ett mycket enkelt sätt med hjälp av den marknadsledande LPWAN standarden 

LoRaWANTM 

iioote hjälper företag, kommuner och organisationer att välja rätt IoT teknik och 

förenklar nu det ytterligare med ett startpaket som inkluderar sensorer, access till IoT 

nät (Gateway) och applikation för presentation av data. Startpaketet kommer 

förkonfigurerat och fungerar direkt vid leverans med mätdata och statistik från sensorer 

lättillgängligt via dator och mobil. 

- Efter att i många år testat sensorer och satt samman mängder med Proof-of-Concepts 

(PoC) över hela världen inom flera olika områden, har vi nu använt de erfarenheterna i 

vårt startpaket. Syftet med StartIoT är att göra det möjligt för fler att på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt komma igång att testa IoT på riktigt. Inga expertkunskaper krävs 

för att komma igång. Startpaket fungerar direkt efter att strömsladden till gateway är 

isatt och iioote kan vid behov hjälpa kunder med anpassningar. Vi kommer fortsätta 

utveckla detta startpaket för att passa fler kundgrupper, säger Bertil Moberg Head of 

IoT Solutions på iioote AB. 

För mer information gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com/startiot/ 

iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter.   
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Om iioote AB  

iioote arbetar med företag, 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: Bertil Moberg, Head of IoT Solutions, tfn 070 987 2939, bertil.moberg@iioote.com  
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