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INVISIO presenterar den nya taktiska AI-

baserade kommunikationsplattformen på 

branschmässorna AUSA och Milipol 

 

INVISIOs nya kommunikationsplattform, Gen II, primärt utvecklad för 

professionella användare inom försvar och säkerhet, sätter en ny standard vad 

gäller audioprestanda och hörselskydd. Den AI-baserade plattformen förbättrar 

avsevärt användarnas tal- och hörförmåga.  

INVISIO har lång erfarenhet av att tillhandahålla branschledande lösningar för personal 

inom försvar och polis. Till de främsta framgångsfaktorerna hör ett nära samarbete med 

användarna och en stor förståelse för deras behov i kritiska situationer. Med den nya 

taktiska kommunikationsplattformen, V-Series Gen II, tas ytterligare ett stort steg 

framåt. 

Artificiell intelligens innebär ett paradigmskifte 

Den nya plattformen baseras på AI-funktionalitet, vilket möjliggör en radikalt förbättrad 

ljudkvalitet av tal, ökad förmåga att filtrera bort oönskat buller och en högre grad av 

situationsmedvetenhet. AI-tekniken och dess algoritm möjliggör närmare 30 procent 

bättre talkvalitet. 

”Mina kollegor har aldrig någonsin uppfattat mitt tal så tydligt! Jag har inte behövt 

upprepa mig en enda gång efter att jag började använda produkter från den nya 

teknikplattformen”, säger en av användarna i ett stort fälttest som var en del av 

utvecklings- och testfasen. 

Kontinuerliga investeringar för att driva innovation 

Den nya plattformen är den första att baseras på AI-teknik – och sätter därigenom en 

helt ny branschstandard. Lanseringen har föregåtts av rekryteringar av ett flertal ledande 

AI-specialister och ett omfattande utvecklingsarbete. Viktiga delar i detta har varit att 

lära algoritmen hantera olika språk, röster och ljudmiljöer – och även kraftiga och 

snabba förändringar i ljudbilden.  

”Lanseringen av den nya plattformen V-Series Gen II har en enorm inverkan för våra 

kunder eftersom flexibiliteten och prestandan ökar högst påtagligt. Vi har tagit ett stort 

steg framåt när det gäller att tillämpa ny teknik som möjliggör säkrare kommunikation 

och smidiga konfigurationsmöjligheter”, säger INVISIOs SVP för FoU Jan Larsen. 

För mer information, besök Invisio.com eller kontakta info@invisio.com eller din lokala 

INVISIO-säljare. Ytterligare produktdata och foton finns tillgängliga på begäran.  

Möt INVISIO på AUSA, Washington DC, 11-13 okt. 2021, monter 7807 (hall D, E). 

Möt INVISIO på Milipol, Paris, 19-22 okt. 2021 - monter 5N034 (Hall 5A). 

 



För mer information, vänligen kontakta: 

Anita Nordhild Olsen, Director Product Marketing, INVISIO  

Mobil: +45 2784 02610 | epost: aon@invisio.com 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO 

Mobil: +45 5372 7733 | epost: mpn@invisio.com 

 
 

Om INVISIO AB (publ) 

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga 

och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar 

specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material-

teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal 

Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, 

Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och 

är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.  
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