
Öppna onlineversionen

Inflyttningsdags i smarta LB-Hus! 

Leveranserna av Compare-IT:s smarta hem lösning till Svensk Husproduktion,
med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, påbörjades under hösten 2017. Nu
börjar de första husägarna att flytta in i sitt smarta hem och vi tycker naturligtvis att
det ska bli spännande att följa dessa familjer. Vilka funktioner är de mest
uppskattade? Vilka scenarios används mest frekvent? Hur föredrar man att styra
sitt hem, via tryckknappar eller mest via Appen? Nu låter vi de nya ägarna packa
upp flyttkartongerna, göra sig hemmastadda och komma igång med användningen
av sitt nya smarta hem. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

http://html2pdf.com/files/sq6kkkbyp31pek4f/o_1ccij2jcq1d3o1hntkvv17cdqusa/[[PERMALINK]]
http://www.vastkustvillan.se/wp-content/uploads/2017/12/saljbroschyr_langstromsparken_vastkuststugan.pdf
https://www.facebook.com/compareitnordicab/
https://twitter.com/compareitnordic
https://www.linkedin.com/company/compare-it-nordic-ab/
https://www.instagram.com/compareitnordic/


Leverans av Home Line™ till VästkustStugans grupphus

Compare-IT:s smarta hem lösning ingår som standard i VästkustStugans alla
styckehus och som tillval i grupphus. Nu uppför VästkustStugan 50st
radhuslägenheter på Hisingen i Göteborg. Compare-IT:s smarta hem lösning ingår
som standard. Fokus är på trygghets- och säkerhetsfunktioner, t ex hemma/borta,
där man med en enda knapptryckning alternativt via Appen aktiverar respektive
avaktiverar sitt hus. Klicka på bilden nedan för mer information.

Programmering av belysningsstyrningen till Tingsrätten
Lund färdigställs

Med produkter från Compare-IT:s produktserie Commercial Line styrs all belysning
i fastigheten, där nya Tingsrätten i Lund får sin nya hemvist inom kort. 

Nu pågår den sista programmeringen av styrningen. Totalt sett är fastigheten på 10
500 kvadratmeter, disponerat på sju plan varav ett garageplan.



Uppdatering av Projekt Tvärpilen

Vi har tidigare berättat om gruppbebyggelsen som uppförs av Tvärpilen AB i Kivik.
Projektet fortlöper och ytterligare fyra nya boenden har färdigställts under våren.
Drifttagning av IMD anläggningen (fördelningsmätning) för området kommer att
ske i juni/juli månad där löpande mätaravläsning och rapportering kommer att ske
automatiskt.



Demovägg tillsammans med Inwido

Compare-IT och Inwido har tillsammans gjort en demonstrationsvägg för att
tydligare illustrera fördelarna med en integrerad smart hem lösning där både
fönster, dörrar och persienner blir en del av det smarta uppkopplade hemmet. Kom
gärna och hälsa på oss i Lund för en demo! Vi kommer under våren att starta upp
en nätverkskamera för att möjliggöra demonstrationer på distans.

Nya releaser - Mina sidor och App

Mina sidor uppdateras, fokus på högre grad av användarvänlighet och snyggare
design. Ny uppdatering av iOS och Android. Utökad funktionalitet och några mindre
buggfixar är innehållet i den nya versionen den här gången.



Läs mer
här

Läs mer
här

För investerare

Företrädesemissionen i Compare-IT Nordic AB:s tecknades till cirka 9,5 MSEK,
inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 86
procent.

Senaste pressmeddelandet

Compare-IT har fått en order på smart hem lösning och tillhörande tjänster till ett
radhusprojekt, som uppförs av VästkustStugan AB. Compare-IT:s smarta hem
lösning ingår som standard i alla radhus som levereras.  

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 införs GDPR - General Data Protection Regulation, den nya
uppdaterade personuppgiftslagen. Vi vill informera om vår hantering av
personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrev. Syftet med att vi lagrar era
mail-adresser är att vi önskar hålla er uppdaterade med produktnyheter samt
berätta om referensprojekt och nya avtalskunder. Om ni inte längre önskar få vårt
nyhetsbrev, är det enkelt att avprenumerera via länken nedan. Avregistrering sker
omedelbart och ni får en bekräftelse. Inom en arbetsdag raderas
kontaktuppgifterna i vårt system.

Vi önskar er alla en fortsatt fin vår!

Vännerna på Compare-IT

http://www.compare-it.se/for-investerare/
http://www.compare-it.se/pressmeddelande-compare-foretradesemission-tecknad-till-86/
https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=44361&publisher=-1


Detta meddelande har skickats till [[EMAIL_TO]], klicka här för att avsluta.
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