
 

 
 

 
Pressmeddelande   Stockholm den 11 januari  2017 
 
 

 

Ytterligare order för Free2move på intelligenta sensornätverk  

Veolia Nordic, en ledande global leverantör av tjänster inom anläggningsdrift och förvaltning, har beställt en 

utökning av pågående installation för driftövervakning av multipla ventilationssystem (HVAC) på ett större svenskt 

sjukhus.  

Utökningen görs i redan pågående affär med Free2moves Cloud-baserade IoT-plattform 2Connect™ och omfattar 

ett komplett grafiskt användargränssnitt för effektivisering av kundens operativa processer (drift, övervakning och 

larmhantering) 

Med hjälp av moderna, intelligenta sensornätverk som är enkla att installera, driftsätta och vid behov flytta, samt 

lätta att övervaka genom tydlig grafiska presentationsgränssnitt, vill Veolia uppnå högre kund –nytta och -nöjdhet! 

Kostnadsbesparingarna, som en naturlig följd, är naturligtvis en viktig del, men inte allt, säger Anders Due-Boje (VD 

Free2move).  

Genom att använda vår beprövade IoT-plattform 2Connect™, hjälper vi våra kunder att effektivisera 

verksamhetsprocesser, drift och övervakning! Detta ger möjlighet till prediktivt underhåll, d.v.s. åtgärda potentiella 

problem tidigt, innan de blir kritiska eller rentav akuta och då kostsamma att åtgärda!  

Lönsamhet, helt enkelt, avslutar Due-Boje 

 

 

 

   

Om Free2move 

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk 

som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin 

verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. 

Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se  

Om Veolia 

Veolias nordiska verksamhet är inriktad mot energiförsörjning, vattenbehandling och återvinningshantering, samt 

teknisk service i ett integrerat erbjudande gentemot industrin, kommuner och landsting, samt ägare och förvaltare 

av offentliga och kommersiella fastigheter. Veolias verksamhet i Norden har en omsättning på 2,1 miljarder kronor 

och cirka 1 000 anställda. Veolia är världsledande inom optimerad resurshantering. Med drygt 170 000 anställda i 

världen uppgick omsättning 2015 till 24,96 miljarder euro. www.veolia.com 

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, 

tel: +46 70 526 03 00, e-post: anders.dueboje@free2move.se 

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendekontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 08:00 CET. 
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