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Pressmeddelande 
Stockholm, 5 oktober 2021 

Tobii Aware förstärker integritets- och 
säkerhetsfunktionerna i nya Acer Veriton Z 

Tobii, världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing, har ingått ett 

avtal med Acer och integrerat Tobiis programvara Aware i deras nya allt-i-ett-dator, Acer 

Veriton Z. 

Programvaran Tobii Aware har utvecklats för att stärka användarens integritet och göra datorer 

smartare och säkrare. Med attention computing kan programvaran uppfatta när användaren är 

närvarande och bedöma dennes intention. Aware kan integreras i ett brett utbud av persondatorer för 

att effektivt stötta IT-avdelningar och säkra den sista metern av företagsnätverket: avståndet mellan 

datorskärmen och användaren.  

"Genom att integrera Tobii Aware i vår kraftfulla allt-i-ett-dator Veriton Z tar vi ytterligare ett steg för att 

erbjuda innovativa lösningar till våra användare som förbättrar säkerheten, användbarheten och 

strömförbrukningen", säger Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business, 

Acer Inc. "Eftersom datorn arbetar mer i samklang med sina användare skapar vi en intuitiv 

användarupplevelse och en förbättrad känsla av integritet för att komplettera den starka prestandan." 

Fördelar med Tobii Aware: 

Integritet och säkerhet: Öka säkerheten och integriteten genom identifiering av användaren. 

Skärmen blir suddig och låser sig när Aware upptäcker att användaren lämnar datorn, eller när någon 

försöker titta på datorskärmen utan tillstånd. 

Produktivitet och välbefinnande: Förbättra produktivitet, bekvämlighet och digital hälsa. Få insikt 

om skärmtid och datoranvändning. 

Kraft och prestanda: Spara ström och processorkraft på ett naturligt och diskret sätt med skärmar 

som reagerar på användarens närvaro och automatiskt dämpar ljusstyrkan. 

”Tobii Aware är ytterligare ett bevis på vår ständiga strävan efter att fortsätta innovera och skapa 

värde för den breda massmarknaden.” sa Ulrica Wikström, VP för PC-segmentet på Tobii. ”Dagens 

affärsanvändare letar efter datorer som är smartare, mer intuitiva och säkrare. Genom integrationen 

av Tobii Aware är vi glada att kunna gå ihop med Acer för att leverera den bästa PC-upplevelsen. ” 

För mer information om Tobii Aware, besök: Aware – Tobii Tech 

Acer Veriton Z kommer finnas tillgänglig för beställning i oktober. För mer information, besök: 

Veriton Z | Desktops | Acer United States 

Denna specifika produktintegration förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Tobiis intäkter in 

närtid. Den är dock ytterligare ett bevis på värdet av attention computing i datorer. 

 

https://tech.tobii.com/products/aware/
https://www.acer.com/ac/en/US/content/professional-series/veritonz
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår 

vår uppmärksamhet och intention. 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 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 

mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i 

konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och 

sjukvårdstillämpningar, Driver Monitoring-system, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och 

är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns 

på: www.tobii.com. 
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