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Vår kjernekompetanse er 
utvikling av IoT plattform og 
software

• 70 ansatte med hovedkontor i Oslo og 

avdelingskontor i Sandefjord.

• Omsettning 2020 190 MNOK.

• Safemate AS og IKOS er datterselskap.

• Vestfold Audio er et heleid selskap i Sensio-

gruppen.

• Signerte avtaler med verdi på 

over 500 MNOK.

• Sensio ble etablert i 2009 , norskeid

selskap.

Our headquarter in Brugata, Oslo



Hvordan 
planlegge egen 
bolig



Gateway og veggpanel
En Gateway og et veggpanel plasseres i hver boenhet. 
Gatewayen håndterer all logikk og gir mulighet for utvidelse av 
Smarthus-teknologi.  Fra veggpanelet kan beboeren både se og 
høre porttelefon, og styre boligen.

Boenhet

Hjemmeautomasjon
Smarte boligløsninger som gjør livet tryggere, enklere og mer 
komfortabelt! .Sikkerhet, energistyring, manuelle, semi-
automatisk eller automatiske komfortmodus.

Porttelefon
En modulbasert løsning som tilpasses etter behov, blant annet 
tilbys fingeravtrykksavlesing, berøringsskjerm, nattkamera og 
flere utførelser. 

Beb
oer

Hoveddør

Beboer



Sensio Unity
Sensio sin felles plattform på tvers av alle løsningene

Smarthus
Økt komfort og trygghet ved å styre lys, varme, media, 

persienner m.m. Varsling ved uønskede hendelser og full 
kontroll over strømforbruk.

Pluss
Tjenesteløsning der beboere kan lese informasjon, bestille 

tjenester og motta varsler vedrørende Sameiet de bor i.

Helse
Mulighet til å anskaffe produkter og tjenester via 

kommunen eller privat som trygghetsalarmer. Med Sensio
Familie kan pårørende få økt trygghet i hverdagen.

Beboere

Ett kundeforhold

Mulighet til å bestille pakketerte Smarthuspakker som 
Sikkerhet og Strømsparing fra Selvaag Pluss

De viktigste funksjonene fra Smarthus-appen kan hentes 
inn i Pluss-tjenesten, eks skru på/av alt lys eller se 

strømforbruk

Bestille Helsetjenester som trygghetsalarmer med 
Stendig som alarmsentral og tilgang til 

pårørendeappen Sensio Familie

Fra Pluss-tjenesten kan brukeren styre tilganger og 
rettigheter



Mediestyring

Solskjerming VarmeLysstyring

KameraPorttelefon

Vandrealarm Trygghetsalarm 
med to-veis tale

Varsling av inaktivitetSensorer dører/vinduer

Det digitale livsløpet – ulike behov til ulike livsfaser



Trygghetsalarmer med multisensorer

• Safemate Watch – Mobil trygghetsalarm-

klokke

• Safemate Trigger 3

• Safemate Familie – Administrer selv 

pårørende og nærstående



I Bergen har 
pårørende håndtert

92 %
av alle varsler og 97 % av alle 

«søk og henting». Avlaster 
kommunen 

og øker 
tjenestekvaliteten

“Slipp til de pårørende!”

*Erfaringer fra Bergen kommune sitt responssenter etter utprøvinger av involvering 
av pårørende i mottak av GPS  trygghetsalarmer

Sensio Familie



Mer tid 
til omsorg


