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Norske MarConnect bruker Nornir HIVE for å
redde liv på sjøen
MarConnect har signert en avtale med den norske IoT-nettverkstilbyderen Nornir om å
levere plattformen for deres onboard nettverksløsninger, inkludert deres livreddende
sensorteknologi.
Første steg mot en autonom skipsfart
MarConnect sin MarNet-plattform er bygget på Nornir sin HIVE-teknologi og bruker et avansert
sensornettverk til å gi systemer og beslutningstakere til sjøs og på land relevant informasjon i
sanntid. MarConnect sin unike løsning muliggjør også peer-to-peer kommunikasjon på tvers av
eksisterende systemer, maskineri og utstyr slik at en kan digitalisere ellers analoge skip, og på
sikt legge til rette for en helautonom skipsfart.
Reduserer antall ulykker, skadde og omkomne
Av 11.000 norske yrkesfiskere, har i snitt seks fiskere omkommet årlig i arbeidsrelaterte ulykker
de siste ti årene, ulykkes- og skadetallene er mye høyere. Kollisjoner, fall over bord og brann er
de vanligste ulykkene. Ved hjelp av sanntidskommunikasjon med høysensitive sensorer båret av
mannskapet kan MarConnect signifikant redusere risikoen for ulykker og farlige situasjoner,
samt bidra til iverksetting av livreddende tiltak når uhellet først er ute.
“MarConnect sine innovative løsninger for en tryggere og mer effektiv maritim industri er
inspirerende og noe vi i Nornir er stolte av å kunne gi vårt bidrag til. Dette samarbeidet synliggjør
Nornir HIVE sin allsidighet - selv i en meget krevende og utfordrende sektor”
Paal Kristian Levang, CEO Nornir
“Nornir er en uvurderlig partner for MarConnect, da deres HIVE-teknologi muliggjør vår leveranse
av produkter og tjenester med en uovertruffen driftssikkerhet, presisjon og effektivitet.”
Jakob Flovikholm, CEO Marconnect
Om Nornir
Selskapet bak Nornir HIVE, verdens første kollektive maskinlæringsnettverk. Nornir HIVE
muliggjør sømløs og serverløs forening av data og enheter på tvers av protokoller og systemer
ved hjelp av AI. Alt til brøkdelen av prisen og energibruken til tradisjonelle løsninger.
Om MarConnect
MarConnect utvikler teknologiske løsninger for å øke maritim effektivitet og sikkerhet. Selskapet
ble grunnlagt i 2019 med mål om å lede overgangen fra utdaterte analoge løsninger til digitale
og automatiserte løsninger innen fiskerinæringen, global skipsfart og offshore.
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