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Security Beyond Human Intelligence 

	
 
 
Irisity levererar ny spetsalgoritm för ökad säkerhet och 
spårbarhet till flera kommuner i Sverige 
 
Irisity AB (publ) har utvecklat en särskild algoritm för att öka säkerhet och spårbarhet i 
kamerabevakning, först ut att använda denna funktion är städerna Göteborg och 
Trollhättan.   
 
Irisitys nya algoritm levererar på ett unikt och vägledande sätt integritetsskydd tillsammans med 
bildbevis, en kombination som tidigare inte var möjlig. Med denna AI-funktion som ingår som särskilt 
tillägg i SaaS tjänsten IRIS, möter kameran såväl krav på integritetsskydd genom anonymisering som 
polisens krav på bevisföring. Funktionen innebär att inga kameratillstånd normalt krävs. 
  
Inledningsvis har denna särskilda algoritm i IRIS installerats vid städerna Göteborg och Trollhättan. Det 
uppskattade ordervärdet är cirka 1,6 MSEK. 
  
”I en tid med stor osäkerhet runt om landet, skapar denna nya algoritm ett tydligt redskap som fungerar 
direkt utan långa handläggningstider, allt för att öka säkerheten och underlätta för polisen i landets utsatta 
områden” säger: Christian Johansson, Head of Sales West 
 
Irisity utvecklar marknadsledande videoanalys baserad på avancerad maskininlärning. SaaS tjänsten 
IRIS ökar effektiviteten i säkerhetssystem för kunder i Sverige och internationellt.   
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
 
Christian Johansson, Head of Sales West  
Telefon: +46 709 94 53 67 
E-mail: christian.johansson@irisity.com 
 
Jonas Andrén, Head of Sales South 
Telefon: +46 735 20 73 94 
E-mail: jonas@irisity.com 
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About Irisity 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we 

upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming 

devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision 

AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only. 

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 
 

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS 

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden 
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