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Edvin väljer LIA hos iioote, företaget med både bygg- och IoT-kompetens
Göteborg 2018-11-12

iioote får hjälp med att undersöka nya innovativa idéer när Edvin Högström
väljer att förlägga sin LIA-praktik (lärande i arbete) inom yrkesutbildningen
Energispecialist Bygg med inriktning Miljö- och Energioptimeringskonsult i
byggnader på KYH Göteborg.
Edvin och iioote tillsammans med partnerbolaget Go-IoT fortsätter resan med att koppla
upp och ihop saker i byggnader och industrier för att göra dem smarta på riktigt. Detta
är ett viktigt steg i digitaliseringen och för att kunna vara med och hjälpa Sverige att nå
våra nationella mål inom klimat och miljö. Edvins praktik kommer hjälpa iioote
ytterligare att stärka vår kompetens inom Energi/Miljö i fastigheter med Edvins
inriktning i sin utbildning.
Christer Thulin, expert inom IoT Byggteknik på iioote säger ”Edvin kommer in i en
mycket spännande fas i vår verksamhet där fler och fler slutligen har insett att IoT med
hjälp av lågenergiradioteknologier har kommit för att stanna. Vi jobbar fortlöpande med
att finna flera användningsområden för de lösningar vi redan lanserat samt tittar
kontinuerligt efter nya lösningar som hjälper oss i byggverksamheten. Jag ser mycket
fram emot att få in nya och kanske tidigare förbisedda infallsvinklar i vårt företag i och
med Edvins praktik hos iioote”.
iioote som oberoende systemintegratör erbjuder IoT lösningar med specialistkunskap
inom Low Power Wide Area Networks (LPWAN) som innefattar sensorer, nätverk och
applikationer tillsammans med djup och bred kunskap inom byggteknik, ett
kunderbjudande som är unikt på IoT LPWAN-marknaden.
Teamet på iioote önskar Edvin stor lycka till med sin LIA hos oss!
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: Christer Thulin, IoT Byggteknik, tfn 070-663 23 00, christer.thulin@iioote.com

För mer information om iioote gå gärna in på vår hemsida www.iioote.com.
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