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Norsk eSourcing-plattform kjøpes opp av Nornir.
____________________________________________________________________________
Den norske IoT-operatøren, Nornir, utvider sin rekkevidde innen IoT med oppkjøpet av
den ledende norske eSourcing-plattformen, Iotnite. Iotnite sin IoT-markedsplass
komplimenterer Nornir sin eksisterende AI-nettverksteknologi for IoT og Smart
City-utvikling. Oppkjøpet sementerer Nornir sin ambisjon om å bli en global leder innen
AI-drevet infrastruktur.
Nornir får tilgang til nettverk av IoT-leverandører
Oppkjøpet gir Nornir tilgang til Iotnite sitt ekspanderende nettverk av IoT B2B-leverandører.
Samtidig som Nornir sine ressurser og kjerneteknologi blir tilgjengelig for Iotnite – som legger til
rette for ytterligere vekst for sistnevnte sin plattform og deres kunder. Iotnite sin markedsplass
vil forbli en frittstående plattform, og grunnleggerne vil innlosjeres i Nornir for å sikre
plattformens fortsatte suksess og vekst - støttet av Nornir-teknologi, kapital og ressurser.
Nornir sin CEO imponert av Iotnite
“Jeg er imponert over det omfattende nettverket av IoT-leverandører Iotnite har samlet på deres
plattform. Dette oppkjøpet er ideelt for alle parter og passer godt inn i Nornir sin langsiktige
strategi og mål om å bli den ledende Smart City-operatøren og leverandør av IoT-infrastruktur.”
Paal Kristian Levang, CEO Nornir
Iotnite-gründer begeistret for dørene som åpnes med Nornir
“Dette oppkjøpet er en bekreftelse på det gode arbeidet som er gjort så langt i Iotnite, og styrker
vår besluttsomhet om å bli foretrukne plattformen for IoT-produkter og -tjenester i Europa og
USA. Med Nornir sine ressurser, partnere og HIVE-teknologi i ryggen kan vi og vårt nettverk av
IoT-leverandører fortsette å vokse - og gjøre Iotnite til en ledende kraft innen IoT.”
Pontus Aurdal, CEO Iotnite
Om Nornir
Selskapet bak Nornir HIVE, verdens første kollektive maskinlæringsnettverk. En plattform som
muliggjør forening av IoT-enheter, data og funksjonaliteter på tvers av systemer og
organisasjoner ved hjelp av AI og hendelsesdrevet kommunikasjon. En banebrytende teknologi
som er billigere, mer miljøvennlig og mer skalerbar enn dagens skybaserte løsninger - helt uten
bruk av mellomvare og API-er. Etter flere vellykkede betaprosjekter lanserer selskapet globalt
med et nettverk av partnere i H2 2022.
Om Iotnite
Norges ledende eSourcing-plattform for kjøp og salg av IoT-tjenester og -produkter, i alle
vertikaler. Iotnite sin markedsplass tilbyr plug-and-play IoT-løsninger, samt en rekke
komponenter som selskaper kan bygge sine egne end-to-end løsninger på.
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