
Altibox og Smartly –  
Fra ide til kommersialisering! 

Manifestasjon 2014 



• Ståsted 

• Kunden 

• Innovasjon  

Historien - Posisjonen 
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Altibox leverer i dag tjenester over  

fiber til over 340 000 hjem og bedrifter 



Sjekk med kunden! 



• Den norske befolkningen er opplyst 

• Tidvis lang ventetid 

• Kristisk for utvikling av en region 

Fiber infrastruktur! 



I alt 37 norske og 6 danske partnere 

leverer Altibox-tjenester til sine kunder 
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FBB 

http://www.malvikfiber.no/
http://www.mtenergi.no/go.cfm?id=28013
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.snl.no/system/images/.bilde/Tafjord_Kraft_AS_%E2%80%93_1_3.jpg&imgrefurl=http://snl.no/Tafjord_Kraft_AS&usg=__Dj-aIFVI7VCTPhlQPleWpiAl5cE=&h=188&w=123&sz=21&hl=no&start=1&zoom=1&tbnid=nnSAj-hFSv29QM:&tbnh=102&tbnw=67&ei=R4RJTrOWNcqUswaFrP2NBw&prev=/search?q=tafjord+kraft&um=1&hl=no&sa=N&biw=1201&bih=632&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Partnere med høye  

forventninger til hverandre  

Partnermodellen 



Kundeutvikling 
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Vi skal designe den unike og gode opplevelsen av å  

være Altibox-kunde som gjør oss til preferert leverandør 



Altibox har de mest fornøyde  

kundene 4. året på rad! 



FORBRUKERTREND: 

EKSTREME FORVENTNINGER 



Urban movement 
Changing the world 

Climate changes 
We can not avoid it 

Hva kommer til å treffe oss i tiden fremover?  

- Noen megatrender    

Technology development 
Gives us new competence, 

independency and socialising  

Increased demand of 

transportation 

The growht of elderly 
Lives longer and have a lot of 

resources 



Smarte nett kan gi nye 

forretningsmodeller 



Alt endrer seg –  

også forretningsmodellene! 



1) Vi ønsker å bruke teknologi for å bedre avkastning på 

drift og investeringer i elnettet (gass/varme/kjøling) 

 

2) Vi ønsker å videreutvikle mulighetene som er basert 

på at Stavangerregionen har en av Norges beste 

infrastrukturer for vekst, og bidra til reduserte CO2-

utslipp i regionen 

 

3) Vi ønsker å bidra til energisparing for alle kunder i 

Lyses nettområde 

 

4) Vi ønsker å bidra til at Rogaland blir det tryggeste og 

sikreste boligområdet i Europa 

 

5) Vi ønsker å bidra til at eldre og andre med behov, kan 

bo tryggere, sikrere og lengre hjemme 

Idebasis og 

arbeidshypoteser 



Smart Home 
 - Light/heat control 

 - White appl. 

 - Air control 

SmartController 

EV 

Electrisity 

Gass 

Water 

Heat/Cool 

Meters Alarm 

 - Motion 

 - Door/Window 

 - Fire 

 - Video 

IP-

communication 

Micro Generation 
 - Solar 

 - Wind 

 - Co-gen. 

Welfare services 
 

                            - Health 

                            - Fire 

                            - Environmental 

                            - Video 

Vår Visjon – Alt er tilkoblet! 



Smartly pakker: 



Et nytt Øko-system er i 

startgropen 



Industrielt samarbeid i bransjen! 

Univers® 

http://www.aidon.com/


Til slutt -  

det finnes … 

• utfordringer  

• muligheter  

• løsninger 

• forretningsmuligheter 

 

• Vi har muligheten til å sette Norge på kartet 

• …og bli en del av en industri 

• …som bidrar til å løse kommende samfunnsutfordringer  

• …om vi gjør de rette grepene 

• …for toget går nå! 

 



100% fiber. alltid. 


