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iioote och Viking Analytics ingår samarbete för att ta plattformen WebIoT till nästa 
dimension och inkludera artificiell intelligens  

 

Göteborg 2019-09-09 

 

iioote AB startar ett samarbete med Viking Analytics AB för att ytterligare stärka 

utbudet av IoT-lösningar med hjälp av artificiell intelligens som bland annat kan 

prediktera fuktskador.  

Att samarbeta med de bästa leverantörerna är en del av iiootes globala strategi för att 

bidra till Sveriges mål att vara bäst i världen på att använda potentialen för digitalisering.  

"I arbetet med att hjälpa en av våra kunder inom VA och ett försäkringbolag har vi nu 

funnit den perfekta partnern som tillför en mycket viktig del i vårt arbete med 

vattenrelaterade smarta IoT-lösningar. Viking Analytics verktyg ”MultiViz” kommer spela 

en central roll när vi gemensamt skapar smarta kundlösningar. Dessa innehåller 

kontinuerligt uppdaterande datadrivna modeller för att generera ny information till vår 

plattform ”WebIoT”. Vi har mycket sparad sensordata med verkliga skador som kommer 

bidra till en säkrare detektering och pålitliga predikteringar av fel. Vi ser en stor potential i 

detta viktiga samarbete" säger Robert Spertina, VD på iioote. 

”Viking Analytics kunder är stora och små företag främst inom tillverkningsindustrin där 

många sensorer varit installerade och har samlat data i åratal. I komplexa processer ger 

våra analyser kunderna nya insikter. När det kommer till IoT lösningar med tusentals 

sensorer där övervakning och analys inte kan göras utan effektiv ”hosting” kommer 

iiootes plattform ”WebIoT” komplettera vår produkt perfekt. Vi har länge letat efter rätt 

partner som har erfarenhet av och erbjuder expertis inom IoT och LPWAN. Samarbetet 

ökar vår närvaro i Norden och både stärker och breddar vårt erbjudande. Vi tar nu ett 

viktigt steg från smarta fabriker till smarta städer med iioote som partner”, säger Stefan 

Lagerkvist, VD för Viking Analytics 
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Om iioote AB  

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i 

verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och 

systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination 

med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram 

lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. 

Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low 

Power Wide Area Networks (LPWAN).  

Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn 070-797 6788, robert.spertina@iioote.com 

 

Om Viking Analytics AB 

Viking Analytics skapar värdefulla insikter för sina kunder genom att smart analysera 

och använda data. Viking Analytics möjliggör för företag att förutse och förhindra 

stopptid och prestandaförsämring. Tack vare den unika mjukvaran MultiViz förenklas 

företagens resa mot digitalisering och Industri 4.0. Viking Analytics har flerårig 

erfarenhet av datadrivna lösningar för optimering, automation och prediktivt underhåll 

inom process- och tillverkningsindustri där dataanalys, mjukvarusystemering och 

implementering utförs av våra experter. 

Viking Analytics är verksamma inom smarta fabriker och smarta städer i Sverige och 

Europa. 

 

Kontakt: Stefan Lagerkvist, VD, tfn 0709 90 12 22, stefan.lagerkvist@vikinganalytics.se 
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