
Indentive och Blink Services i samarbete för att förse Sverige med
en komplett digital IoT-infrastruktur
Det snabbväxande techbolaget Indentive inleder samarbete med Blink Services, som verkar inom digitala smart city-lösningar.
Tillsammans kan de erbjuda stadsnät och kommuner en fullfjädrad smart city-infrastruktur som underlättar och snabbar på den
digitaliseringsprocess vi befinner oss i. I och med satsningen kan deras kunder planera och effektivisera samhällsfunktioner
och minska såväl sina kostnader som sin klimatpåverkan. 

Innovationer inom ny teknik har skapat stora möjligheter att digitalisera städer och skapa det som kallas smart cities. Idag används ofta 3G
eller 4G för att koppla upp områden i städer, men Blink Services har introducerat en billigare teknik som även har större räckvidd och är mer
energieffektiv, radiotekniken LoRaWAN™. Med hjälp av master och utlokaliserade sensorer kan data samlas in som gör att man kan planera
och effektivisera samhällsplaneringen genom att till exempel automatisera övervakning och underhåll, optimera avfallshantering och visa
stadens trafikflöden för trafikanter. Indentives roll i samarbetet är hantera och visualisera all den data som genereras från sensorerna, vilket
de gör med sin öppna IoT-plattform Connective.

– Tillsammans med Blink Services kan vi erbjuda en komplett digital IoT-infrastruktur som många aktörer i samhället har nytta av. Internet of
Things, IoT, kommer att bli en naturlig komponent i framtidens städer och vi har mycket att vinna när saker och funktioner kan prata med
varandra. Det handlar inte bara om minskade kostnader och tidsbesparing utan också om hur vi kan leva mer hållbart, säger Lars-Thomas
Rasmussen, vd på Indentive.

– Vi kompletterar nu fibernäten med den kostnadseffektiva radiotekniken LoRaWAN™och vi gör informationen lättillgänglig och lättförståelig
för alla. Blinks och Indentives gemensamma erbjudande kommer att öka en operatörs, t.ex. ett stadsnäts, flexibilitet och konkurrenskraft, säger
Matts Lilja, vd på Blink Services.

Digital gasell på stark tillväxt

Marknaden inom IoT växer snabbt. Inom fem år beräknas omsättningen ligga på 17 miljarder EUR bara i Norden. Indentive är en pionjär inom
IoT med mångårig erfarenhet inom området. Förra året tilldelades företaget Digital Gasell of the Year av Google och Dagens Industri.

– IoT har fram till nu varit mest känt för de teknikintresserade men genom Indentives IoT-plattform Connective kan även de som är mindre
insatta förstå och nyttja digitala tjänster. Systemet känner av och anpassar sig till varje enskild användare som kan välja tjänster utifrån sina
behov. Idag kan ny teknik göra vardagen både enklare och smartare för många människor, säger Lars-Thomas Rasmussen.
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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. 


