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Protokoll från möte nr 10 Arbetsgrupp Standarder och Plattformar
Tid: måndag den 2 november 13.00-15.00
Plats: Zoom-möte online
Deltagare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jin Moen IoT Sverige
Östen Frånberg, 1Akonsult
Fredrik Björklund, IoT Open
Jesper Rönnholm, Prevas
Torbjörn Lahrin, Sopra Steria
Joakim Carlsson, installationsföretagen
Ronnie Johansson, FOI
Tobias
Robert Spertina CEO & Head of IoT, Iioote AB
Bertil Moberg Head of IoT Solutions, Iioote AB

Inledning;
Östen hälsade alla välkomna, Alla deltagare presenterade sig, Dagordningen godkändes.
För att inte sprida Corona-smitta vidare håller vi dessa projektmöten via Zoom.
Föregående anteckningar
Protokoll från möte nr 9 godkändes.
Samtal med Jin Moen Programchef IoT Sverige
Jin Moen tackade arbetsgruppen för den goda presentationen man gjort vid Årskonferensen den 8
oktober. Den var mycket uppskattad. Jin berättade allmänt om IoT Sveriges verksamhet, om
Arbetsgruppens betydelse för IoT Sveriges verksamhet och att man vill att arbetsgruppen fortsätter
sitt arbete även för 2021.
Deltagarna fick möjlighet att presentera sitt arbete man bidragit med Tex Fredrik berättade om
arbetet med kartläggning av plattformar och att det blir ytterligare en presentation av Iioote idag.
Tobbe om arbetet med Regioner och kommuner, att man samarbetar med SKR i arbetar med en
referensarkitektur för IoT. Östen nämnde att arbetsgruppen har god insikt i arbetet och kunskaper
om den standard som finns publicerad om IoT referensarkitekturen internationellt och arbetet med
vidareutveckling av Referensarkitektur och Interoperabilitet. Flera av deltagarna berättade hur
arbetet i arbetsgruppen vidgat deras insikter kring IoT och tycker det är positivt att arbetet fortsätter
2021
Ett material på 25 ppt-bilder hade sänts ut 1 vecka tidigare till arbetsgruppen med underlag för
programpunkter inför mötet och med Iioote AB presentationsmaterial
Resultet av presentationen vid Årskonferensen med IoT Sverige
Mötet gick mycket bra och här är några omdömen om vår insats: ’ Tack för ett lysande arbete o
resultat. Presentationen gick mycket bra. Tack för bra genomförd presentation, den gick som ett
rinnande vatten i mål på tid
IoT Sverige har fått presentation och Ljudfil för analys och att lägga upp som material från
årskonferensen. IoT Sverige var mycket nöjda med vårt arbete och materialets form och innehåll
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Förberedelser inför presentation av material på SC41 plenarmöte 13-20 Nov
Arbetsgruppens material Har tre ärenden som man vill att de skall tas upp internationellt. Det är ;
• Torbjörn Lahrin Ledare för AG21, Utilities (Smarta städer, energi, transporter)
• _Swedish NWIP contribution for IoT Data format value and coding
Östen informerade om hur frågor som arbetsgruppen vill föra fram internationellt hanteras enl
följande: De tas upp på TK-IoT mötena behandlas och beslutas. Därefter sänds de officiellt in av SEK
som underlag till SC41 kansli. Det finns tidpunkter oftast 8 veckor ett plenar möte när materialet skall
sändas in.
Dessa båda ärenden är behandlade och officiellt inskickade till SC41’s sekretariat och har fått tider
för behandling på SC 41’s plenarmöte den 13-20 nov. Östen, Tobbe och Jesper kommer att delta vid
SC41 mötet för att presentera materialet och svara på frågor. Resultatet av mötena kommer att
presenteras på nästa arbetsgruppsmöte den 7 dec
Plan och arbete med Slutrapporten till IoT Sverige
Arbetsgruppen skall lämna en slutrapport till IoT Sverige, och den planeras att sändas i början av
2021. En struktur av slutrapporten presenterades på mötet. Den innehåller i stort samma rubriker
och innehåll som årsmötes presentationen. Slutrapporten kommer att skapas som ett dokument
med inledning avhandling i text och bilder av resultat från Arbetsgruppens möten under 2020.
Ytterligare plattformar, vinns behov av fler presentationer
Vi har kommer att ha lyssnat till 18 st plattformar med dagens möte inklusive Iioote. För 2021 finns
utrymme för att fortsätta kartläggningen av plattformar. Tanken är att be Arbetsgruppens deltagare
att komma med förslag på vilka nya plattformar som är väsentliga för den fortsatta kartläggningen. Vi
kommer att prioriterar vilka som är viktigast för att lyssna till den under 2021.
Frågan kommer att tas upp under nästa möte 2021
Hittills har det kommit upp följande intressen av nya plattformar;
Intressen för ytterligare plattformar finns, bl.a:
- Anders Isvén, EXGM och Bo Olsson
- Plattform för trygghetslarm
Presentation Iioote IoT plattform, (Bla, ThingsBoard)
Robert Spertina och Bertil Moberg, Iioote AB presenterade Iioote IoT plattform. Vilket är en Öppen
plattform som bl,a är inspirerad av utveckling som skett inom Ericsson. Flera applikationer och IoT
enheter kan samverka med Plattformen. ThingsBoard används som en presentations funktion i
plattformen.
Översiktlig presentation av plattformen finns i bilderna nedan
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