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Greater Than växlar upp - hämtar realtidsdata från en kvarts miljon 
bilar genom Cloud2Cloud lösning 
Idag inleder Greater Than, insurtech bolaget som säljer AI-baserade 
försäkringslösningar ett samarbete med en tredjepartsleverantör som i ett första steg 
ger realtidsdata från över 250 000 bilar i Tyskland och USA. Data överförs via ett 
Cloud2Cloud lösning som möjliggör direktförsäljning av riskinsikt utan 
mellanliggande appar eller hårdvara.  

Marknaden för bildata där tjänsteleverantörer såsom Greater Than, hämtar sina 
"ingredienser" direkt från tredjepartsleverantörer börjar mogna och förväntas omsätta 300 
miljarder USD inom 10 år. Genom att mata Enerfy AI med skräddarsydd data cloud2cloud, 
kan Greater Than distribuera AI-baserade riskinsikter till alla försäkringsbolag utan någon 
mellanliggande försäkringsprodukt, hårdvara eller app. Greater Than´s AI omvandlar data till 
riskinsikter som ger försäkringsbolagen ett helt nytt beslutsunderlag för sina 
försäkringsportföljer. 

”Vi tar nu ett stort och efterlängtat steg. Med intag av oberoende realtidsdata från en kvarts 
million bilar kan vi friktionsfritt leverera vår riskinsikt som ett enskilt erbjudande utan att våra 
kunder måste ändra något i sina policys, eller distribuera nya erbjudanden, vilket öppnar upp 
för en helt ny skalbarhet av vår produkt”, – säger Liselott Johansson, VD Greater Than  

Greater Than levererar AI baserat riskinsikt som underlättar och förenklar för 
försäkringsbolag prissätta och hantera risken i sina motorportföljer. Tidigare har det krävt 
mellanliggande steg med hårdvara i bilen. Vilket länge varit ett besvär för användare och en 
barriär för försäljningen av nya digitala biltjänster. Greater Than lanserade nyligen en 
App2Car uppkoppling som underlättar distribution, inloggning och nyttjandet av företagets 
tjänster dramatiskt. Med den nya datainsamlingen blir Greater Than helt oberoende av 
mellansteg och kan koppla upp en hel flotta, eller kundportfölj oavsett vilken bränsletyp, 
märke eller geografisk position som bilarna har. Metoden är världsunik och möjliggörs av 
Greater Than´s redan högpresterande AI och kördatabas.  

För mer information, kontakta 

Eva Voors, Kommunikationsansvarig Greater Than  

+46 (0)708 88 48 80 

eva.voors@greaterthan.eu 

Viktig information 
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 29 maj, 2020 kl. 12.05 CET. 



 
 

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 lojalitetsprogram. Greater Than arbetar idag ihop med ledande 
försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA i FIA Smart Driving Challenge, världens första 
tävling i säker bilkörning för vardagsbilister. 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. 

 


