
Indentive kopplar ihop TV:n med andra smarta-hem tjänster
Det snabbväxande tech-bolaget Indentive har byggt en toppmodern teknikplattform för IP-TV som går att koppla ihop med andra
smarta-hem tjänster. Det gör att vi kan se och hantera uppkopplade enheter i hemmet via TV-skärmen. Tekniken tillgängliggörs
via Indentives kund Kalejdo Bredband AB, som är tjänsteleverantör för IP-TV till ett flertal stadsnät i landet.  

Indentive fick i vintras i uppdrag av Kalejdo att utveckla ett nytt tekniksystem för IP-TV. Lösningen blev ett fullfjädrat komplett system som
omfattar flera nya funktioner och tjänster. Det finns en avancerad programguide och nya inspelningsfunktioner samt ett nytt
användargränssnitt för favoritlistor, play, catch up och start over. Men unikt på marknaden är att IP-TV-systemet är ihopkopplat med Indentives
teknikplattform Connective, som digitaliserar våra hem. Det möjliggör att vi kan koppla ihop våra prylar i hemmet och hantera dessa på TV-
skärmen, istället för via separata appar.

- Eagle som systemet heter, skapar helt nya möjligheter för gemene man. Utöver att enkelt och snabbt kunna hantera TV-tjänster kan man
även sköta andra smarta-hem tjänster på TV-skärmen. Du kan exempelvis titta på din energiförbrukning på skärmen och vi pausar din film om
det läcker i källaren, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.

Att nyttja TV-skärmen för att hantera digitala tjänster kan även vara ett bra hjälpmedel som förenklar för många människor.

- Det här systemet gör tekniken tillgänglig för alla och kommer förenkla för många. Exempelvis kan personer med sämre syn följa uppkopplade
enheter på en stor skärm istället för via en liten mobil- eller dataskärm. En person som har svårt att gå kan på skärmen kontrollera att alla
dörrar är stängda och låsta innan de går och lägger sig och slipper på så vis gå runt till alla dörrar, säger Rasmussen.

Lanseras 1 oktober

Kalejdo levererar kommunikationslösningar till många svenska hem via stadsnäten och de väljer nu att lansera Indentives system för IP-TV.

- Indentive har skapat ett system med den senaste tekniken och har på ett unikt sätt byggt ihop det med sitt befintliga smarta-hem system
Connective. Det här är framtiden och vi ser fram emot att se hur våra kunder mottar det nu när vi lanserar den 1 oktober, säger Erik
Dahlström, vd på Kalejdo. 
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Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-
utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016.  Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till
sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som
mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping,
och filial i Stockholm. 


