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AddSecure lancerer omkostningseffektiv 

sporing af aktiver baseret på passiv 

positionering 
 
Den nye IoT-enhed er beregnet til alle transportvirksomheder på udkig 
efter en omkostningseffektiv løsning til at spore deres ressourcer i samme 
system som deres flåder. 
 
AddSecure, en førende europæisk leverandør af premium IoT-løsninger med fokus på sikker, 
kritisk kommunikation og data, har i dag annonceret lanceringen af AddSecure Sense, som er 

deres nye materialesporingsenhed.   
 
AddSecure Sense henvender sig til alle virksomheder, der ønsker at spore ressourcer og 
tilbyder en omkostningseffektiv måde at positionere ressourcer baseret på Bluetooth Low 
Energy (BLE). SenseTag benytter denne passive positioneringsteknologi og kræver ingen 
installation og har en batterilevetid på mere end 5 år. Den opretter forbindelse til andre 
enheder, der leveres af AddSecure, og som er udstyret med BLE-scannere.   
 
Magnus Gunnergård, fungerende VP Product &Technology hos AddSecure Smart Transport, 

udtalte følgende: "Vores nye enhed vil være en game changer for virksomheder, der er på 
udkig efter en billig løsning til at spore deres ressourcer. Eftersom vi har reduceret 
omkostningerne ved sporing drastisk, vil det nu være rentabelt også at spore mindre 
værdifulde ressourcer."  
 
"I årevis har vi hjulpet virksomheder med at optimere deres flåder med vores sofistikerede 
løsninger til flådestyring. Med denne nye IoT-løsning vil vi nu kunne udvide vores tilbud til 
også at omfatte alle typer af aktiver, der er værd at overvåge regelmæssigt."   
 
Ved at bruge BLE-teknologi på en innovativ måde er SenseTags lille og nem at installere, men 
stadig med en batterilevetid på over 5 år.  
 
Carl Löfström, Fleet Manager hos EB Road Cargo i Sverige, forklarede: "Indførelsen af de 

omkostningseffektive BLE-enheder vil gøre det meget lettere for os at holde styr på vores 
ressourcer. Fra nu af vil det være nemt for os at spore aktiver som trailere, veksellad og 
containere, hvilket resulterer i en bedre kontrol og højere udnyttelse af vores ressourcer."  
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Takket være den omfattende og sikre AddSecure-cloud, baseret på integrerede computere 
og andre mobile enheder, har SenseTags adgang til et stort netværk, de kan oprette 
forbindelse til og sikre en rigtigt god forbindelse og pålidelige data. 
 
Mere information om AddSeure Sense her 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 
 
Kristina Grandin, Director Corporate and Marketing Communications, AddSecure 
Mobil: +46 70 689 52 08, kristina.grandin@addsecure.com 

Om AddSecure 

AddSecure er en førende europæisk leverandør af førsteklasses IoT-løsninger med fokus på sikker kritisk kommunikation og data. Mere end 
50.000 kunder inden for sikkerhedsbranchen, redningstjenester, bygningssikkerhed og automatisering, digital pleje, transport og logistik, 
forsyningsselskaber, intelligente byer og meget mere sikrer deres livs- og forretningskritiske applikationer med løsninger fra AddSecure. 
Dette hjælper med at redde liv samt beskytte ejendom og centrale samfundsmæssige funktioner og stimulere forretningen. 
De sikre og pålidelige end-to-end-løsninger inden for forretningsenhederne Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue, Smart 
Surveillance og Smart Transport bidrager til en sikrere og smartere verden. 
Virksomheden blev grundlagt i starten af 1970'erne og har i dag over 880 medarbejdere i 15 lande. AddSecure har hovedsæde i Stockholm i 
Sverige, og har regionale kontorer samt et netværk af distributører rundt om i Europa.  
Aktiemajoriteten i AddSecure ejes af fonde, der forvaltes af Castik Capital, som blev grundlagt i 2014 og er en europæisk kapitalfond med en 
langsigtet tilgang til værdiskabelse. 
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