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Press release 

Stockholm, 1 juli, 2020 

Tobii Aware förstärker säkerhet och 

användarvänlighet i Lenovos ThinkCentre All-in-

One PC-modeller 

Tobii, världsledaren inom eye-tracking, meddelar att företagets programvara Tobii 

Aware är integrerad i Lenovos nya Lenovo ThinkCentre M90A och M70A All-In-One 

(AIO) PC-modeller, som kommer att finnas tillgängliga inom kort. 

Programvaran Tobii Aware har utvecklats för att genom användarens ögonrörelser känna av 

när personen finns vid datorn, var ögonen fokuserar på skärmen, och förutse användarens 

behov. Programvaran kan integreras i en rad olika datormodeller, och är en viktig del av 

Tobii’s mission att förbättra världen med teknik som förstår människors uppmärksamhet och 

intentioner. 

“Lenovo ThinkCentre M90A och M70A All-in-One desktops är utvecklade för att ge en 

utmärkt användarupplevelse inom nyckelområden som säkerhet, användarvänlighet och 

produktivitet,” säger Tom Butler, executive director, Worldwide Commercial Portfolio och 

Product Management på Lenovo. “Genom att integrera Tobii Aware lägger vi till en ny nivå 

av intelligens i produkterna för att förstärka dem ytterligare inom säkerhet, intuitiva 

användarupplevelser och effektiv energiförbrukning.”  

“Det här är en fantastisk möjlighet att i samarbete med Lenovo, en av de obestridda ledarna 

i PC-branschen, ta funktioner för att förstå användare till datormarknaden,” säger Anand 

Srivatsa, divisionschef för Tobii Tech. “Genom att använda Tobii Aware, kan datorerna 

känna av användares närvaro och förutse deras behov, vilket är av stor vikt för att kunna 

leverera bästa möjliga säkerhet, användarvänlighet och energiförbrukning.” 

Att använda Tobii Aware-förstärkta datorer ger ett flertal fördelar: 

Säkerhet & integritet: Säkerheten och känslan av integritet förbättras genom 

användaridentifiering och automatisk detektering av närvaro för att låsa och släcka skärmar. 

Produktivitet och välmående: Ökad produktivitet, bekvämlighet och digital hälsa genom 

nya insikter och data om skärmtid och datoranvändning. 

Energi och prestanda: Energi och datorkraft sparas på ett naturligt och enkelt sätt med 

skärmar som dämpar ljusstyrkan och reagerar på användares närvaro. 

För mer information, besök Tobii Awares produktsidor för Lenovo ThinkCentre M70A och 

Lenovo ThinkCentre M90A  

Om Tobii Aware: aware.tobii.com. 

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-pc-devices-place-security-and-manageability-center-stage-featuring-latest-10th-gen-intel-core-vpro-processors/
https://aware.tobii.com/products/lenovo-thinkcentre-m70a/
https://aware.tobii.com/products/lenovo-thinkcentre-m90a/
file:///C:/Users/bcod/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L2NTSBC6/aware.tobii.com
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För mer information om Lenovo ThinkCentre M90A och M70A All-in-One: 

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-pc-devices-place-security-and-

manageability-center-stage-featuring-latest-10th-gen-intel-core-vpro-processors/ 

Kontakt: 

Anders Lundin, Corporate Communications Manager, Tobii Group, Tel: +46 (0)733 27 87 61, 

email: anders.lundin@tobii.com    

Henrik Mawby, Investor Relations, Tobii AB, Tel: +46 (0) 72 219 82 15, email: 
henrik.mawby@tobii.com    

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 samtliga av världens 50 mest välansedda 

universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik 

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

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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