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Ansøgt støttebeløb
Journalnummer

Forretningsområde

Sundheds- og
16/28180 Velfærdsteknologi

Sundheds- og
16/28526 Velfærdsteknologi

Sundheds- og
16/28533 Velfærdsteknologi

Projektnavn v/ansøger

SafeTrack
v/WarningsSystems ApS

Fælles Tryghed v/LifePartners A/S

Kvalitetssikring Af
Kommunale Indkøbsaktiviteter
(KAKI) v/Processio ApS
I alt

OPI-puljen

Total budget

Bevilget støttebeløb
OPI-puljen

Total budget

Formålsbeskrivelse
Virksomheden Warning System ApS vil teste og videreudvikle produktet Safe Track. Safe
Track er et supplement til udrykningskøretøjernes sirener og blink og er en lille boks, som
er monteret i et udrykningskøretøj. Safe Track giver besked til bilisternes bilradio ca. 30
sekunder før passage om, at der er udrykning på vej, og bilisterne bedes vige kørebanen.
Formålet med projektet er at teste Safe Track under virkelige kørselsforhold i forskellige
typer af udrykningskøretøjer herunder ambulancer, brandbiler og politibiler. Testen skal
bidrage til dokumentation for Safe Track’s værdi, hvilket er afgørende for en videre
kommerciel succes. Warning Systems har tidligere modtaget støtte til Safe Track, men har
sandsynliggjort, at virksomheden har behov for et større feltforsøg under virkelige
kørselsforhold. Endvidere modtager virksomehden ikke mere i støtte samlet set end den
øvre grænse på 1.475.000 kr. Partnere: Præ Hospitals Center Region Sjælland, Odense
Brandvæsen og Hovedstadens Beredskab (Københavns Brandvæsen) og SDU - IER
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Softwarevirksomheden Life-Partners A/S fra Padborg vil sammen med virksomheden
ANYgroup fra Korsør og Aabenraa Kommune teste og videreudvikle det sensorbaserede
trygheds- og kommunikationskoncept ’IntelligentLIFE’. Formålet med projektet er at teste,
videreudvikle og effektevaluere en trygheds- og kommunikationsapplikation, der snakker
sammen med sensorer installeret i borgerens hjem. Målgruppen er dels borgere med
faldtendenser, der bor i eget hjem (fx borgere med kognitiv eller fysisk nedsat
funktionsevne såsom ældre, skleroseramte eller demente) og dels pårørende, som kan
opnå større tryghed og mere fleksibilitet i hverdagen. Produktet skal bidrage til at styrke
livskvaliteten for både borger og pårørende. Partnere: ANY group A/S og Aabenraa
1.909.511,40 Kommune og SDU - IER

974.473,50
3.086.950,80

Processio ApS udvikler digitaliserede løsninger, der effektiviserer offentlige
organisationers arbejde med konkurrenceudsættelse og indkøb. Processios løsninger
sælges under navnet Comdia, som står for COMmercial DIAlogue. Comdia består af 4
moduler, som skal hjælpe den offentlige indkøber med at strukturere dialogen med
markedet: Dialog, Pre-curement, Innovation og Aftalestyring. Processio ApS har fået
tilsagn om midler til afprøvning, tilpasning og dokumentation af et nyt Business Intelligence
modul (BI-modul), som skal indgå i porteføljen for den webbaserede platform Comdia.
Formålet er at teste modulet i et realistisk miljø før en markedsintroduktion. Afprøvningen
og tilpasning sker i samarbejde med Odense Kommune. Baggrunden for udvikling af det
nye modul er, at den nye Udbudslov har øget den enkelte kommunes eller offentlige
institutions handlefrihed i forhold til at gennemføre anskaffelser. Målet er konfiguration, test
1.299.298,00 og tilpasning af rapporter i Comdia. Partnere: Odense Kommune og SDU - IER
4.115.934,40

