
Indentive och Uppsalahem tecknar avtal för leverans av nya
digitala tjänster
Indentive ingår ett tillsvidareavtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem där de sistnämnda förvärvar
nyttjanderätten till IoT-plattformen ConnectiveTM för 400 000 SEK. Nyttjanderätten ger dem möjligheten att distribuera digitala
tjänster till sina kunder, så som smarta hem-tjänster och optimerad fastighetsstyrning som kan minska energiförbrukningen.

– Indentives IoT-plattform blir grunden för vår digitaliseringsstrategi. Med den kan vi utveckla vårt tjänsteutbud och förbättra kommunikationen
med våra hyresgäster, säger Mario Pagliaro, Ekonomi och IT-chef på Uppsalahem.

Helhetslösningen för IoT som Uppsalahem och Indentive skapar tillsammans väntas ge ungefär 16 000 lägenheter tillgång till digitala tjänster.

– Det här är vårt första avtal med ett kommunalt bostadsbolag och vi ser fram emot att erbjuda dem och deras kunder lösningar som skapar
riktig nytta genom att effektivisera och förenkla, säger Anders Visell, vd på Indentive.

Samarbetet med Uppsalahem är en mycket viktig hörnsten i Indentives strategi att bredda antalet segment som plattformen Connective
exponeras mot.

Samnyttjande och effektivisering av IoT-tjänster

Uppsalahem äger fibernätverket till deras lägenheter och kommer att erbjuda digitala lösningarna från externa tjänste- och
produktleverantörer som nyttjar nätverken för sina tjänster. Som första kommunala bostadsbolag att välja Connective ser Uppsalahem positivt
på att bolag med liknande eller angränsande behov utvärderar lösningen. 

Indentive är listade på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com,
tfn 08 - 454 32 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017, kl. 15.54.

För mer information kontakta: 

Anders Visell, vd Indentive 
Tel: +46 (0)13 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se 

Mario Pagliaro, Ekonomichef Uppsalahem AB
Tel: +46 (0)18 - 727 3465
E-post: mario.pagliaro@uppsalahem.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-
utveckling. Företaget har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri. Indentive har utvecklat den öppna IoT-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 50 anställda med
huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm.  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN
B. 


