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Pressmeddelande 

Stockholm 23 oktober 2018 

Tobii presenterar nästa generations eyetracking-

plattform IS5  

Tobii presenterar idag nästa generation eyetracking-plattform, Tobii IS5. Den nya 

integrationsplattformen erbjuder marknadens mest avancerade eyetracking-teknologi i en 

mindre och mer flexibel lösning för inbyggnad i konsumentprodukter som datorer, skärmar, 

all-in-ones och datortillbehör. 

Under de senaste månaderna har Tobii IS5 visats i enskilda möten med partners och kunder. Tobii är 

redan engagerad i utvecklingsprojekt tillsammans med kunder som bygger in den nya eyetracking-

plattformen IS5 i sina produkter. Tobii bedömer att de första produkterna kommer att finnas 

tillgängliga för konsumenter under första halvåret 2019.  

– Vi utvecklar kontinuerligt vår teknik för att kunna nå fler produkter med varierande formfaktorer 

eftersom vi tror att eyetracking så småningom kommer att vara en naturlig del i de flesta typer av 

produkter på konsumentelektronikmarknaden, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii. IS5 innebär ett 

viktigt steg framåt när det gäller att uppfylla kraven från kunderna och möjliggöra inbyggnad i en 

större bredd av olika enheter. Med IS5 är vi redo att ta eyetracking till nästa nivå inom PC-marknaden. 

Tobii IS5 är den mest avancerade eyetracking-plattformen tillgänglig för PC-marknaden. Viktiga 

egenskaper hos IS5 är: 

• Tobii EyeSensor, en helt ny CMOS-bildsensor som är specialutvecklad och optimerad för 

eyetracking. Sensorn kombinerar noggrant utformad pixelteknik med avancerad logik, vilket gör 

att IS5-plattformen kan leverera väsentligt bättre eyetracking-prestanda jämfört med 

standardsensorer.  

• Användning av infraröd belysning som är helt osynlig för det mänskliga ögat, vilket möjliggör 

diskret inbyggnad med minimal påverkan på produktens industridesign. 

• En modulär design som är 60 % mindre än föregångaren möjliggör inbyggnad i mindre och 

tunnare enheter. 

• Upp till 75 % mer energieffektiv är föregående plattform innebär längre batteritid i bärbara datorer.   

• Förbättringar av Tobii EyeCore-algoritmerna gör eyetracking bättre under svåra förhållanden.  

• Stöd för biometriska säkerhetsfunktioner med ansiktsidentifiering. 

För mer information om IS5-plattformen, inklusive alla funktioner, exempel på användningsområden, 

allmän information om vad som ingår, hur eyetracking fungerar och information om tillgänglighet, se 

www.tobii.com/tech/products/platforms/.  
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni 

med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox 
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gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor 

med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera 

mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, 

däribland samtliga av världens 50 bästa universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för 

nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och 

smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). 

Koncernen har cirka 1 000 anställda. För mer information www.tobii.com. 
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