
Tech-bolaget Indentive digitaliserar svenskarnas hem genom nytt
avtal med stadsnätsoperatören Kalejdo
Det snabbväxande tech-bolaget Indentive har tecknat avtal med Kalejdo Bredband AB, en kommunikationsoperatör som arbetar
med flera av Sveriges stadsnät. Avtalet innebär att Indentive etablerar sig på den för dem viktiga marknaden för stadsnät, som
når cirka 1,5 miljoner uppkopplade hem. Via Kalejdo kan Indentive nu nå ut till slutkunder som kan nyttja deras IoT-teknik för att
göra sina hem smarta.

- Det här samarbetet är viktigt för oss och gör att vi växer inom ett av våra mest prioriterade segment, det bygger en trovärdighet på den
marknaden. Det gör också att vi når ut med en produkt som marknaden vill ha, det vill säga smarta hemlösningar och andra
digitaliseringstjänster som kopplar samman människors prylar och förenklar vardagen, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.

IoT-tjänster var tidigare för den mer teknikkunnige men genom Indentives plattform Connective, vilken är den som slutkunden ser och
använder, kommer mindre teknikinsatta människor att kunna nyttja IoT-tjänster i sin vardag. Det kan handla om alltifrån att göra hemmet
smart, säkert och energisnålt till att snabbt få larm om något läcker i garaget.

Kalejdo är en etablerad leverantör till stadsnäten i Sverige och vd Erik Dahlström menar att smarta hemlösningar och andra typer av
digitaliseringslösningar är en enorm möjlighet för stadsnäten framöver. Det gäller oavsett om det är ett energibolag eller kommunens
funktioner med vatten, avlopp och sophantering.

- Indentive har byggt ett unikt koncept där de erbjuder en flexibel och öppen plattform, där vi som kunder enkelt kan addera nya tjänster som
vi sedan kan erbjuda slutkunden. Många samhällsfunktioner behöver digitaliseras och effektiviseras, det är den utveckling vi ser, så här finns
en stor tillväxtpotential för Indentive, både lokalt och internationellt, säger Dahlström.

Ny affärsmodell för IoT-tjänster

Fram till nu har data från enskilda IoT-enheter samlats och analyserats i separata appar men med Indentives plattform Connective kan de
samlas på en och samma plats. Plattformen kan skräddarsys och levereras till operatörer över hela världen. Den strategin gör att Indentive
snabbt kan nå ut till en stor marknad på kort tid.

En världsmarknad som växer

Marknaden inom IoT växer snabbt och beräknas omsätta 17 miljarder EUR i Norden år 2020, enligt en rapport från Telia och Arthur D. Little.
Samma år väntas 50 miljarder enheter vara uppkopplade, beräknar Vinnova. Det skapar goda tillväxtmöjligheter för Indentive, som planerar
för internationell expansion. Hittills har intresset för plattformen Connective varit stort hos operatörerna och

produkten är nu redo att levereras under hösten 2017. Utöver stadsnät vänder sig Indentive bland annat till försäkringsbolag, fastighetsbolag,
säkerhetsbolag, telekomoperatörer och elbolag. 
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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. 


