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Nästa generation av programvaran Tobii Aware 

gör datorer mer intuitiva och användarvänliga 

Idag presenterar Tobii nästa generation av programvaran Tobii Aware. Denna 

avancerade mjukvara gör det möjligt för en stor bredd av datorer att använda Tobii-

teknologi, och ge bättre personlig integritet, säkerhet, digitalt välmående, ökad 

prestanda och högre effektivitet. 

”Det här är en fantastisk möjlighet att tillföra nya och innovativa funktioner till PC-

marknaden”, säger Henrik Eskilsson, CEO för Tobii. ”Tobii Aware gör det möjligt för Tobii att 

tillhandahålla vår teknik för att se och förstå användaren för fler typer av datorer och 

användningsområden än någonsin tidigare.”   

Tobii Aware – Tekniken som förutser dina behov 

Även om Tobii är mest kända för sin avancerade teknik och hårdvara för eyetracking, så gör 

programvaran Tobii Aware det möjligt för ett större utbud av datorer att utnyttja fördelarna 

med att se och förstå användaren. Genom att kombinera hårdvaran i en Windows Hello-

kamera med programvaran Tobii Aware får man en mängd nya möjligheter, bland annat:    

Förbättrad personlig integritet och säkerhet 

• Förbättrad säkerhet och personlig integritet för datorn genom säkrare 

användaridentifiering och automatisk frånvarodetektion som låser eller gör skärmen 

suddig. 

Digitalt välmående och bekvämlighet 

• Förbättrad komfort, bekvämlighet och digitalt välmående genom bättre kunskaper om 

skärmtid och datoranvändning.  

• Mer intuitiva och smartare datorer som kan förbli aktiva beroende på användarens 

närvaro, enkelt teleporterar muspekare och fönster direkt över flera skärmar samt 

automatiskt tänder skärmen när användarna återvänder.  

Lägre strömförbrukning 

• Spara ström och processorkraft på ett naturligt och diskret sätt med skärmar som 

dämpas och reagerar på användarnas närvaro. 

För mer information om nästa generation av Tobii Aware-teknik, gå till: aware.tobii.com. 

 

http://aware.tobii.com/
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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 gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser 

eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och 

säljer eyetracking-lösningar och -tjänster 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 som datorspel, persondatorer, 

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. Mer 

information finns på www.tobii.com. 
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