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H&D Wireless GEPS for Industry inleder pilotprojekt med Cramo 

för positionering av verktyg 

 

Den svenska börsaktuella leverantören av IoT- moln-, och plattformslösningar, 

H&D Wireless, inleder ett pilotprojekt med den europeiska uthyrningskoncernen 

Cramo. Projektet omfattar positionering av Cramos uthyrningsprodukter, och 

pågår i två månader hösten 2017 och kommer därefter att utvärderas.  

 

GEPS™, Griffin Enterprise Positioning Service, digitaliserar bland annat hanteringssystem 

och visualisering av en mängd olika produkter inom industrin, där hantering av 

uthyrningsprodukter är en tjänst. Nu inleder H&D Wireless ett samarbete och pilotprojekt 

med det ledande europeiska maskinuthyrningsföretaget Cramo för att lösa några av 

företagets utmaningar med att hantera maskinuthyrningsprocessen.  

 

– Pilotprojektets mål är att visa att H&D Wireless kan hjälpa till att lösa Cramos 

affärsutmaningar genom att förbättra felprocenten i returprocessen, förbättra den 

övergripande användar- och kundupplevelsen vid returpunkten, och ge tillräcklig 

realtidsdata som kan användas i senare steg för att förbättra flödesprioritering, säger 

Martin Holmgren, senior vice president och ansvarig för Cramos maskinflotta och 

produktorganisation. 

 

– Vi är glada över att kunna hjälpa ytterligare en ny kund med att utvärdera GEPS och se 

affärsnyttan i olika flöden. GEPS skapar affärsnytta vid införande av RTLS-lösningar, 

säger Pär Bergsten, VD, H&D Wireless  

 

H&D Wireless har gjort sig känd bland annat med GEPS for Industry, som hjälper 

tillverkningsföretag att digitalisera och visualisera affärsprocesser och följa viktiga 

tillgångar och produkter i realtid. Systemet stöder flera trådlösa tekniker som UWB, BLE, 

RFID och Wi-Fi, som kombinerat med dataanalys och artificiell intelligens, kan identifiera 

och följa gaffeltruckar, varor, människor, produkter och arbetsprocesser.  

 

Med GEPS for Industry har H&D Wireless ytterligare stärkt sin position på den 

snabbväxande marknaden för trådlös realtidsspårning (RTLS), bland företag som arbetar 

med varor, försörjningskedjor och människor. Marknaden för Smart Factory och 

Industriell IoT väntas vara värd mer än 205 miljarder dollar år 2022 (Markets and 

Markets Research). 

 

H&D Wireless har för avsikt att inom kort notera bolagets aktier på Nasdaq First North 

inom kort. Bolaget genomför också en nyemission med företräde för befintliga aktieägare 

med start den 24 november som kommer att tillföra bolaget 24 miljoner kronor om 

emissionen blir fulltecknad. Tidigare har företaget tagit in 25 miljoner kronor hösten 

2016 samt 18 miljoner våren 2017 i kapitaltillskott. 

http://www.hd-wireless.se/
https://www.cramo.com/sv-SE


För mer information, vänligen kontakta: 

Pär Bergsten 

VD, H&D Wireless 

Tel: 08-551 184 60 

E-post: par.bergsten@hd-wireless.se eller sales@hd-wireless.se 

 

Mattias Rådström 

Senior Vice President Communication, Marketing and Investor Relations, CRAMO 
Tel: +46 70 868 7045 

 

Bra länkar: 

www.hd-wireless.com 

www.cramogroup.com 

 

Om H&D Wireless: 

H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och 

plattformssystem. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning 

och består av trådlösa moduler, molntjänster och smarta phone-applikationer för smarta 

hem och företag i världsklass. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning 

System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i 

företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges 

snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa 

produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. 

 

Om CRAMO: 

Cramo is Europe’s second largest rental services company specialising in construction 

machinery and equipment rental and rental-related services as well as the rental of 

modular space. Cramo operates in fifteen countries and in 324 depots. With a group staff 

around 2,600, Cramo's consolidated sales in 2016 was EUR 712 million. Cramo shares 

are listed on Nasdaq Helsinki Ltd. Read more: www.cramogroup.com 
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