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Low Power Wide Area Networks
for the Internet of Things

iioote som tillhandahåller konsulttjänster och produktlösningar inom Internet of Things (IoT) ingår
samarbetsavtal med Blink Services, nätverksoperatör för LoRaWAN™ i Sverige. Blink Services bygger
en digital infrastruktur särskilt avsett för att möjliggöra uppkoppling av saker mot Internet, ett så kallat
IoT-nätverk.
Samarbetet kommer möjliggöra många nya spännande lösningar för att förbättra vårt samhälle
genom att testa, använda och utveckla framtida affärsmodeller och applikationer inom IoT.
Radiotekniken är optimal för applikationer med liten datamängd samt att elektroniken är billigare än
i traditionella trådlösa enheter. Detta gör nätverket perfekt för att mäta, följa eller lokalisera allt från
produkter och smarta byggnader till människor och djur.
Nätverket, LoRaWAN™, som bygger på en öppen standard, är ett kostnadseffektivt sätt att
kommunicera och positionera sensorer. Fördelarna är flera:
•
•
•

Trådlöst med lång räckvidd 5–15 km
Strömsnålt med lång batteritid (upp till tio år)
Positionering utan GPS

” Kombinationen av anslutning, skalbara tjänster och vår Blink Portal kommer att underlätta
digitaliseringsprocessen. Portalen är en molnbaserad tjänst för utveckling och drift av smartare städer.
Det är ett ovärderligt verktyg för att effektivisera och mäta processer i staden. En nödvändig grund för
att städerna ska kunna anpassa sig till smartare applikationer”, säger Matts Lilja VD på Blink Services.
Robert Spertina VD på iioote säger ” Samarbetet med Blink Services ger oss en möjlighet att
tillsammans i Sverige erbjuda uppkoppling och monitorering av exempelvis applikationer för smarta
byggnader, övervakning av fukt- och miljöparametrar samt viktiga apparater som hjärtstartare och
brandsläckare, på ställen där det tidigare inte var ekonomiskt försvarbart eller ens möjligt att ta hjälp
av sensorteknik.”
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Digitaliseringen är i sin linda och möjligheterna är oändliga och utvecklas hela tiden. Med alla
funktioner på plats har Sverige nu alla förutsättningar att driva på utvecklingen. Tillsammans bygger vi
smartare städer.
Om iioote AB
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).
Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tel: +46 70 797 6788, robert.spertina@iioote.com
Om Blink Service
Blink Services är Sveriges nätverksoperatör för LoRaWAN™ som erbjuder stad och kommun ett öppet
nätverk, tillgängligt för alla saker och alla människor. Företaget har även utvecklat en egen sensor,
Signsensor, och digitala trafiklösningar.
Blink Services är ett dotterbolag till Söderbergföretagen.
Kontakt: Matts Lilja, tel: 070-7534600
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