
 

 

 
PRESSMEDDELANDE 2020-05-05 

 

Greater Than distribuerar FIA Smart Driving Challenge på Microsoft 
Azure Marketplace 
 
Greater Than’s globala trafiksäkerhetskoncept FIA Smart Driving Challenge publiceras 
på Microsoft Azure Marketplace, Microsofts globala online-butik med applikationer och 
tjänster. Genom distributionen på Azure blir det digitala tävlingskonceptet i smart 
bilkörning tillgängligt för företag och organisationer världen över. 
 
FIA Smart Driving Challenge är ett engagerande och lättillgängligt trafiksäkerhetskoncept och 
tävling som bidrar till ökad miljömedvetenheten och trafiksäkerhet. Konceptet är byggt på 
Greater Than’s AI-plattform Enerfy, som i realtid bedömer körbeteende, risk och CO2 utsläpp 
och är skräddarsytt för företag som vill engagera anställda och kunder att tillsammans tävla i 
smart bilkörning under sina vardagskörningar. Bilisterna i tävlingen kör i digitala team och får 
individuella tips som uppmuntrar dem att köra säkrare och minska sitt koldioxidutsläpp. FIA 
Smart Driving Challenge är öppen för alla bilister världen över, oavsett vilken typ av bil man kör.   
 
"Vi är glada över att få välkomna Greater Than's FIA Smart Driving Challenge till Microsoft 
Azure Marketplace. Vår handelsplattform ger våra partners stor exponering mot våra 
molnkunder över hela världen och erbjuder kvalitetsupplevelser i världsklass från betrodda 
partners med lösningar som testats för att fungera friktionsfritt med Azure”, säger Sajan Parihar, 
Senior Director, Microsoft Azure Platform på Microsoft Corp. 
 
Mer information om tävlingen finns här: FIA Smart Driving Challenge 
 
För information kontakta: 
Eva Voors, press- och kommunikationsansvarig, Greater Than 
+46 708 884 880  
eva.voors@greaterthan.eu 
www.greaterthan.eu 
 
Om Greater Than 
Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och 
biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk 
prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 
olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, 
förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare 
och är partner till FIA’s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. 
Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified 
Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu. 


