TÍÐINDASKRIV
NEMLIA fær enn ein samstarvsfelaga í Danmark
Heidelberg, 10.05.2022.
Við donsku IoT-fyritøkuni Sense Solutions, sum er partur av Cibicom-samtakinum, hevur Nemlia fingið enn ein
sterkan partnara afturat sær. NEMLIA bjóðar loysnir, sum byggja á IoT-tøkni og intelligent brúk av dátum um atferðina hjá eldri fólki. Tøknin knýtir saman ymsar rørslur (ella ymiska atferð) og boðar frá ella ávarar starvsfólk,
tá broytingar henda, sum krevja uppmerksemi. Smidliga SaaS-loysnin kann lættliga tillagast tørvin hjá einstøku
røktarheimunum. Sense Solutions fer frameftir at hava ábyrgdina av at installera Nemlia skipanina í Danmark,
og fer harumframt at taka sær av at viðlíkahalda skipanina og veita kundunum neyðuga hjálp.
Røktarøkið eru undir stórum trýsti, og tað er ikki bara galdandi í Danmark. Tað eru í skrivandi stund fleiri túsund
størv leys innan eldraøkið, og støðan fer bara at versna næstu 20-30 árini. Talið av fólki yvir 80 ár fer at hækka við
nærum 59 prosentum í 2060. Tørvur verður tí á enn fleiri starvsfólkum á eldraøkinum. Í Føroyum brúka fleiri enn
40 prosent av røktarheimunum tøkniligu loysnirnar hjá Nemlia. Royndirnar vísa millum annað, at starvsfólkini hava
fingið upp í 20 prosent meira orku, eftir at loysnirnar hjá Nemlia eru tiknar í brúk. Harafturat vilja røktarstarvsfólkini
vera við, at tøkniligu amboðini eisini geva teimum eitt nógv betri arbeiðsumhvørvi. Talgilda hjálpin frá Nemlia, sum
tey hava fingið sum amboð afturat í teirra arbeiði, ger eisini starvið meira spennandi - serliga fyri tey ungu.
Loysnirnar hjá Nemlia eru lættar hjá røktarstarvsfólki at fáast við. Tey hava bara brúk fyri eini fartelefon. Tey fáa fráboðan á fartelefonina, tá brúk er fyri teirra uppmerksemi. Skipanin aftan fyri tænastuna er samansett av ymiskum
varnarum, gateways og útbúnaði, sum knýta og savna alt saman.
Sense Solutions fer framyvir at taka sær av arbeiðinum at installera, reka og viðlíkahalda loysnirnar fyri Nemlia í
Danmark. Fyritøkan fer somuleiðis at hava ábyrgdina av at veita kundunum neyðuga hjálp.

Ein veitari - Ein heildarloysn - Eitt sterkt toymi í Danmark
Tað er ikki bara Nemlia, sum fegnast um samstarvið. Hjá Sense Solutions gleða tey seg eisini til framtíðar samstarvið. Um samstarvið sigur stjórin í Sense Solutions, Michael Meister, millum annað:
- Talgilding gevur góða meining innan eldra- og heilsuøkið og skapar eisini veruligt virði. Vit eru tí sera fegin um
at sleppa at menna loysnir til hetta økið saman við Nemlia. Loysnir, sum bæði skapa betri trivnað hjá okkara eldri
borgarum, og sum samstundis hjálpa við at loysa avbjóðingarnar við vaksandi starvsfólkatroti. Okkara styrki er at
umsita og handfara dátur og veita tænastur, ið veruliga skapa virði og trygd, sigur stjórin í Sense Solutions Michael
Meister.
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Stjórin í Nemlia, Peer Bentzen, sær somuleiðis stórar fyrimunir við talgilding innan røktarøkið:
- Tú kanst siga, at okkara loysn ger tað sama fyri røktarstarvsfólk, sum el-motorar gera fyri súkkluboð – vit fáa tað
at bera til at røkka longur, arbeiða skjótari og brúka minni orku. Høvuðsendamálið er at geva starvsfólkunum meira
tíð til umsorgan og røkt, og soleiðis eisini skapa størri arbeiðsgleði og nøgdsemi innan hetta arbeiðsøkið. Hetta
kann hjálpa at loysa trupulleikan við manglandi orku og samstundis skapa betri umstøður hjá teimum eldri og
røktarstarvsfólkunum, sigur Peer Bentzen.
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Um Nemlia GmbH
Nemlia varð stovnað í Føroyum, og hevur síðan 2021 verið virkið á týska marknaðinum eins og í Danmark og Onglandi. Nemlia hevur serkunnleika í tøkni til eldraøkið og veitir loysnir til bæði røktarstarvsfólk á stovnum og í heimarøktini. Nemlia hevur sum aðalmál at lætta mest møguliga um hjá starvsfólkunum við minst møguligari tøkni,
soleiðis at røktarstarvsfólk við tíðini fáa betri stundir til veruligu røktina. Hjá Nemlia verður einstaka menniskja sett
í miðdepilin, tá loysnir skulu mennast. Snildar loysnir verða mentar av røktarum til røktarar.
Um Sense Solutions
Sense Solutions er ein fyritøka við serkunnleika innan dátuviðgerð, sum bjóðar heildarloysnir innan innsavnan,
viðgerð og framløgu av dátum. Fyritøkan hjálpir kundunum allan vegin frá at kortleggja tørvin til framleiðslu,
innlegging, rakstur og viðlíkahald av eini dataloysn. Hesar loysnir effektivisera arbeiðsgongdir, minka CO2 útlátið,
betra heilsustøðuna, fáa sum mest burtur úr tí arbeiðsorku, ið er tøk, og geva fyritøkum betri innlit, sum síðan kann
broyta og betra teirra mannagongdir. Sense Solutions er eitt joint venture millum tvey økir innan IoT-loysnir: Sensortøkni (Micro Technic) og net (Cibicom).
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