
Connective blir grunden för Umeå Energis satsning på ett hållbart
energiutnyttjande
Indentives IoT-plattform Connective blir basen i den lokala tjänsten Energikollen som utvecklas av Indentive på uppdrag av
Umeå Energi.  Tjänsten kommer att lanseras under hösten och bli tillgänglig för Umeå Energis 55 000 kunder. Beställningen är
värda ca 450 000 kronor. Energikollen kompletterar Umeås befintliga erbjudande Smart Start.

Smart Start, baserat på plattformen Connective, är en del i Umeå Energis satsning på att erbjuda IoT i hemmet. Med Smart Start får den
boende ett startpaket för att automatisera hemmet för en tryggare och mer bekväm vardag. Allt styrs och övervakas enkelt i en och samma
app. Nu kompletteras appen med funktioner för att visualisera hushållets energiförbrukning både aktuell period och historiskt.  I den första
versionen visas elförbrukning och förbrukning av fjärrvärme. Energikollen är dessutom helintegrerad med Smart Start vilket gör det möjligt att
inte bara se total energiförbrukning i hemmet men dessutom hur den fördelar sig på olika elapparater i hemmet.

- Umeå Energi ligger långt fram med en innovativ samhällsutveckling, där IoT-lösningar används för att digitalisera och effektivisera.
Energikollen är en intressant lokal tjänst som vi tror kommer att ge stor nytta i Umeå, säger Anders Visell, CEO på Indentive. 

- Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Med Energikollen ger vi våra kunder ett verktyg för att
kunna bidra till den.  Att ha aktuell och lättillgänglig information om energiförbrukningen är en bra start för förändring, säger David Lindström,
Affärschef på Umeå Energi Bredband.

Indentive och Umeå Energi har ett avtal gällande produkt- och tjänsteutveckling samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective.
Umeå Energi har sedan tidigare avtal angående nyttjanderätt av IoT-plattformen Connective.

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och
kommunikationslösningar. De omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och
arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se 

Läs mer om Indentive på indentive.se 
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