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iioote stärker teamet och etablerar verksamhet i Sundsvall
Göteborg 2018-10-22

iioote har värvat Mats Skaränger som Regionchef Norr. Mats stärker teamet med
gedigen teknikkunskap efter studier på Luleå tekniska universitet och lång
erfarenhet från tjänsteföretag inom IT, telekom, fastighetsservice och byggsektorn.
iioote bidrar till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. För att stimulera och möjliggöra det uppdraget har iioote stärkt teamet med
ytterligare en erfaren IoT-entusiastisk ingenjör med gedigna byggkunskaper.
Robert Spertina VD på iioote säger ”Efter många års tidigare samarbete med Mats är jag
övertygad om att Mats kunnighet inom branschen och strategiska placering i Sundsvall ger
oss en unik möjlighet att utöka verksamheten i en mycket stor geografisk marknad med lika
stort behov av digitalisering som övriga Sverige. Mats kommer tillföra viktiga kompetenser
som bygger på en mångfald av erfarenheter från både IT/telekom- och byggbranschen.”
”Jag ser tydligt att de många IoT-lösningarna som iioote har på plats med flertalet befintliga
implementationer samt kommande IoT-lösningar ger stor samhällsnytta och synnerligen
stora potentiella kostnadsbesparingar. Speciellt fuktskador orsakade av vattenläckage och
sanering av dessa är mycket kostsamma och obekväma med majoriteten av skador i kök,
WC/bad, källare och på vindar. Jag rekommenderar kunder att ta del av de rapporter som
Vattenskadecentrum presenterar årligen med statistik från alla försäkringsbolag och andra
branschexperter där kostnaderna för vattenskador för fastighetsägare dagligen överstiger
hela sexton miljoner kronor! Det skall bli mycket spännande att nu vara en del av detta och
få ut iiootes IoT-lösningar i större skala på marknaden då LPWAN nu är en verklighet på
många ställen i Sverige och växer för varje dag.” säger Mats Skaränger.
Vi på iioote önskar Mats varmt välkommen till vårt team!
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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.
För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida, http://www.iioote.com.
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