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Ny produkt hämtar hem  
ditt uppkopplade liv
Idag startar OpenProducts AB en internationell 

crowdfundingkampanj som ska rivstarta produk-

tionen av OPI – Open Products information hub. Den 

nya svenskutvecklade produkten ska hjälpa oss att 

återta kontrollen över våra digitala liv.

– Vi vill leva våra digitala liv som vanligt, men utan att 

oroa oss över vem som har tillgång till vår kalender, 

mejl och familjefoto. OPI ger dig möjlighet leva 

uppkopplad, men med kontroll över vad som är 

ditt, berättar Tor Krill och PA Nilsson utvecklare och 

grundare till Open Products.

Allt mer personlig information lagras online på olika 

typer av så kallade molntjänster, men det är väldigt 

svårt att ta reda på var informationen egentligen är 

lagrad och vem som har tillgång till den. Med OPI vill 

OpenProducts vara med och ändra på hur personlig 

information hanteras på internet idag.

OPI ger användaren möjlighet att synkronisera 

kalendrar och adressböcker, e-post och annat 

personligt innehåll mot en fysisk produkt istället för 

en molntjänst. Innehållet är då säkert i användarens 

hem eller lokal, men tillgängligt från alla de olika 

plattformar som används – smarta telefoner, surf-

plattor och datorer. Allt innehåll lagras krypterat på 

enheten som är byggd med säkerhet i fokus redan 

från dag ett.

Idag har OpenProducts lanserat en crowdfunding-

kampanj på Indiegogo för att rivstarta produktionen 

av OPI. Genom att bidra till kampanjen kan vem som 

helst vara med att förändra hur personlig informa-

tion hanteras och poängtera att dagens lösningar 

inte är acceptabla.

Frågan är aktuell. Ett antal skandaler har visat att 

personlig information och integritet på internet inte 

respekteras så som den borde. Konton blir stulna och 

antalet rapporterade brott begångna på internet 

har ökat lavinartat. Brottsförebyggande rådet 

rapporterar en ökning med 67% på denna typen av 

brott (internet committed frauds) under de senaste 

tre åren.

Besök Indiegogo-kampanjen på:
igg.me/at/OPI

För ytterligare frågor kontakta:
PA Nilsson, +46(0)73 660 10 70

pa@openproducts.com

www.openproducts.com

http://igg.me/at/OPI
http://igg.me/at/OPI
http://igg.me/at/OPI
mailto:pa@openproducts.com
http://www.openproducts.com


Pressmeddelande, Löddeköpinge 22 april

OpenProducts | Barsebäcksvägen 27, 246 30 Löddeköpinge, Sweden | www.openproducts.com | info@openproducts.com

Om OpenProducts
Baserat i Skåne finns OpenProducts, grundat av 

Tor Krill och PA Nilsson 2011. OpenProducts har ett 

starkt fokus på användarvänlighet och personlig 

integritet. Målet är att skapa pusselbitarna de 

själva saknar i konsumentelektroniken. Tidigare har 

entreprenörerna och utvecklarna PA och Tor bland 

annat skapat en kritikerrosad NAS produktlinje i ett 

tidigare bolag.

http://se.linkedin.com/pub/tor-krill/1/8a7/a69/
http://se.linkedin.com/pub/pa-nilsson/47/298/852

