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iioote inleder ett samarbete med Infracontrol där parterna tillsammans kommer 

erbjuda slutkunder iiootes IoT lösningar med molntjänsten Infracontrol Online.  

Flertalet IoT-lösningar har utarbetats av iioote med branschexperter och installationer har 

genomförts i fastigheter och i olika anläggningstillgångar. Nu utökas utbudet i och med 

samarbetet med Infracontrol som har drygt 100 anläggningsägare inom stat och kommun 

som användare av molntjänsten Infracontrol Online. Tjänsten förenklar den tekniska 

förvaltningen och hjälper dem att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet så att de kan 

sänka sina kostnader och förbättra sin service.  

- Våra kunder har utmaningar inom flertalet områden med att hitta lösningar som är 

anpassade att ta hand om deras behov. Med ny radioteknologi som iioote är experter på 

kommer addera värdefull information och stora besparingar hos våra anläggningsägare. 

Behovet av att spara pengar, öka säkerheten och därmed utöka datainsamling från 

många flera områden i samhället ökar i takt med den pågående digitaliseringen. Vi är 

mycket förhoppningsfulla att vi nu kan hjälpa vara anläggningsägare med lösningar som 

tidigare inte har varit tillgängliga, säger Johan Höglund VD på Infracontrol AB.  

- Robert Spertina VD på iioote säger att samarbetet med Infracontrol med 25-års 

erfarenhet av styrning och övervakning av tekniska anläggningar är en perfekt 

samarbetspartner som kompletterar iioote på ett mycket värdefullt och viktigt sätt. 

Anläggningsägare som använder Infracontrol Online har nu möjligheten att på ett enkelt 

sätt inkludera mångfalt fler lösningar för att övervaka data från anläggningar där det 

tidigare inte har varit tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart.  

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: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn: 070 797 6788, robert.spertina@iioote.com 

 

Om Infracontrol AB 

Infracontrol är en oberoende systemintegratör som är specialiserad på IT-lösningar för 

samhällets infrastruktur. Med lång erfarenhet och innovativa lösningar för ledning, 

styrning och övervakning är man med och skapar smartare städer. Företaget startades 

1993 och omsätter idag ca 60 Mkr. Bland kunderna finns bl.a. Trafikverket, Swedavia, 

Göteborgs Stad samt ett stort antal kommuner i Sverige, Portugal och Spanien. 

Hittills har drygt 140 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig den unika 

molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Tjänsten 

hjälper dem att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, sänka sina kostnader och 

förbättra sin service till invånare, företag och besökare.  

Kontakt: Johan Höglund, VD, tfn: 0704-976601, johan.hoglund@infracontrol.com   
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