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”Den bedste måde at forudsige fremtiden på er at opfinde den!”

Alan Kay, computerforsker

Store, fine ord – måske også lige i
overkanten. Men hos wise home forsøger vi
under alle omstændigheder konstant at
være ét skridt foran med hensyn til
prisfornuftige, driftssikre genveje til
fremtidens hjem, det intelligente hjem.
Vi har nu været i gang i et år – og sikke et år.
Vi har holdt møder med utallige ejere,
administratorer, ejerforeninger og øvrige
samarbejdspartnere. Det har været hårdt,
men frugtbart arbejde.
Der er blevet drukket spandevis af kaffe, mens vi har snakket os hæse. Langsomt, men sikkert, er
vores kundeportefølje vokset, og vi kan konstatere, at vi har nået første hovedmål: En succesfuld
implementering af et nyt digitalt, administrativt redskab, som i takt med, at flere og flere
komponenter kobles på, gør jeres investering endnu bedre.
Tak for tilliden – og velkommen til endnu en stribe wise home-nyheder!
Med venlig hilsen,
Per Holst og Lasse Skindstad Ebert
Wise Home

ALARMEN GÅR NU DIREKTE HOS BEBOER/UDLEJER
En væsentlig feature ved Wise Home-systemet
er nu aktiveret. Hvis fugt- og
temperaturmåleren i et givent lejemål
registrerer dårlig brugeradfærd, går alarmen nu
direkte hos beboer og/eller udlejer – alt efter
hvad udstyret er indstillet til.
”Det er yderligere et skridt i retning af et fuldt
udrullet system. Nu er det med ét blevet
nemmere at agere i tide og på en måde, så
fugtskade og mulig skimmeldannelse
forhindres i at ske,” udtaler direktør Per Holst.

HVAD SKAL VÆRE NÆSTE FEATURE?
Wise Home befinder sig nu et sted, hvor alt så at sige er muligt. Fundamentet fungerer lige efter
bogen, og dørene står på vid gab – parat til plug & play.
Derfor spørger direktøren nu kunderne: Hvad mener I skal være næste feature?
”Mulighederne er mange. Snakker vi bevægelsessensor, støjmåler, kamera, oversvømmelsesalarm? Vi

har selvfølgelig vores egne favoritter, men vi er alligevel meget nysgerrige på, hvad kunderne kunne
tænke sig,” siger Per Holst.
Forslag til næste feature i Wise Home-systemet kan sendes direkte til per@wisehome.dk

DMR A/S:
”MONITORERING KAN GIVE GOD VÆRDI!”
Biolog og afdelingsleder Rune Høgh fra rådgivningsvirksomheden
DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) i Ry har været konsulent på
arbejdet med de beregninger, der ligger til grund for udformningen af
fugt- og temperaturmåleren. Han siger om principperne bag Wise
Home:
”Vi mener, at denne form for løbende monitorering af indeklimaet kan
give god værdi for bygningsejere og beboerne."
Det handler kort og godt om rettidig omhu:
”Det er jo en kæmpe fordel at modtage en sms, hvis der opstår risiko for fugt og skimmel. Ejeren
kan være proaktiv og undgå bekosteligt udbedringsarbejde – og beboeren kan ændre adfærd og
slippe for dårligt indeklima,” siger Rune Høgh.
DMR A/S er et privatejet rådgivningsfirma med 10 afdelinger spredt ud i Danmark og én i Norge.

NU OGSÅ MED INTELLIGENT VASKERI-LØSNING
Wise Home har sideløbende med arbejdet
med ”kernen” i systemet – alarmering ved
mangelfuld udluftning – sammensat et fleksibelt og
effektivt vaskerimodul, som samtidig er en god
forretning.
Vi har skabt en løsning, der stort set er selvkørende
og uden administration – og som muliggør, at det nu
også i mindre ejendomme kan betale sig at etablere
betalingsvaskeri.
Første vaskeri er ved at blive monteret i et større ejendomskompleks i Aarhus-området – og
flere er på vej.
Læs mere om Wise Home-vaskeriet HER
– og ha’ i øvrigt en fantastisk sommer!

Tlf.: 20 69 35 01 | Email: info@wisehome.dk | Klostervej 28 | 8680 | Ry

Nyhedsbrevet er produceret af Ole Jeppesen Kommunikation / www.olejeppesen.dk

