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Säg välkommen till vår nya medarbetare, Keerthi!  

 

Göteborg 2018-11-05 

 

iioote stärker IoT-teamet med Keerthi från Siri AB. Keerthi har en examen från 

University of Central Missouri (USA) M.Sc. i Computer Science Engineering. Hon 

har dessutom praktisk Java och Android erfarenhet vilken är en perfekt 

bakgrund för sitt arbete hos iioote.  

Keerthi kommer att arbeta som utvecklare med att ta fram och testa nya användbara 

IoT-lösningar som inkluderar både hårdvara och mjukvara baserat på LPWAN 

standarder. iioote har demonstrerat och levererat flera konkreta erbjudanden som är 

unika och förstklassiga bland systemintegratörer och vi är stolta att få stärka 

utvecklingsteamet med ytterligare en eldsjäl som brinner för IoT och innovation säger 

Bertil Moberg, Head of IoT. 

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. För att möta den växande 

efterfrågan av lanserade och kommande IoT-lösningar fortsätter iioote att satsa på 

att bygga upp verksamheten med ett förstärkt utvecklingsteam.   

Vi på iioote önskar Keerthi hjärtligt välkommen till vårt team!  

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  

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