Irisity och Cubsec inleder strategiskt samarbete kring AI-tjänsten IRIS i
Sverige.
Det marknadsledande och snabbväxande säkerhetsbolaget Cubsec levererar heltäckande säkerhetslösningar till såväl företags- som privatmarknaden i Sverige. För att
leverera en kvalitativ bevakningstjänst är analysfunktion med högsta möjliga precision utan falsklarm strategiskt. Irisity och Cubsec inleder nu samarbete med avsikt att
komplettera varandra inom flera produkt- och tjänsteområden inkluderat IRIS Skolbevakaren.
Irisitys marknadsledande AI-teknik imponerar och skapar tillsammans med våra tjänster ett starkt kunderbjudande, säger Andreas Gyllestrand, VD Cubsec
Bolagen integrerar IRIS teknologi med Cubsecs tjänsteerbjudande och möter gemensamt befintliga och nya kunder med en kraftfull och komplett säkerhetslösning för
både privata och offentliga miljöer. Irisitys AI-baserade analys IRIS är baserad på avancerad maskininlärning och optimerar nu ytterligare Cubsecs högkvalitativa
väktarinsats.
Cubsec utmärker sig som kvalitetsleverantör inom såväl traditionella väktartjänster som förebyggande och trygghetsskapande tjänster. Vi ser därför fram emot
detta samarbete där IRIS analys och Cubsecs tjänster tillsammans skapar en unik precisionsprodukt av förebyggande säkerhet, säger Marcus Bäcklund, VD
Irisity
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About Irisity
Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, powered by machine learning, we upgrade both existing and new surveillance
cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s fully cloud based SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms.
Irisity’s high-precision 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 hundreds of clients throughout Scandinavia and internationally protecting thousands of security assets.

Om Cubsec
Cubsec är leverantören som sedan 2003 omsorgsfullt levererat säkerhets- och trygghetslösningar till företag, offentlig sektor samt privatpersoner i Sverige. Våra 450 medarbetare nöjer sig
aldrig med kortsiktiga lösningar utan söker alltid efter anledningen till att behovet av säkerhetslösningar uppstår. På det sättet levererar Cubsec alltid ett större värde för medborgare,
näringsliv och samhället. Vår vision är att vara med och skapa ett samhälle där säkerhetsbolag inte behövs.
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