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Tilrettelegge for at 
volumspillere, kan skape 

nye gjentagende 
inntektsstrømmer og 

lojalitet til sine 
kundeporteføljer

Sertifiserte
Tjenester

Kompetanse

Teknologi

Forretnings-
modeller

Vår kundeverdi



Vår historie
Selskapet

Management buyout fra G4S Norge. 

Overtakelse av alarmstasjon og 

nøkkelpersonell.

Modernisering av ARC-plattformen, for 

å kunne imøtekomme selskapets IoT-

satsning

Oppbygning av nordisk 

partnernettverk, for å understøtte 

uavhengigheten.

2013 2014 2015
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Vår historie
Selskapet

Lansering av verdens første komplette 

Gateway for alle formål mot hjemmet. 

Sertifisert av NEMKO. Totalt 50 MNOK 

investert i produktutvikling i perioden 

15-17.

2016 2016 2017

Ervervelse av software-selskapet 

Senseloop for å komplettere vårt øko-

system.

GTM-ready heleid komplett øko-

system for IoT, produkter og tjenester. 

Ervervet patentert lydteknologi og 

verdensledende IoT-plattform.
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Alarmstasjonstjenesten – Hjertet i selskapet
Sertifiserte 24/7 monitoreringstjenester. Denne egenarten skiller oss fra alle andre IoT-spillere. Passerer 15.000 abonnementer ved utgangen av 2017.

Gartner indikerer at markedet for Internet-of-Things-enheter (IoT) vil 

eksplodere og nå nesten 21 milliarder tilkoblede enheter innen 2020.

FG Sertifisert

Stasjonen er sertifisert iht det norske

sertifiseringsorganet for sikkerhet

SBSC Sertif isert

Stasjonen er sertifisert iht det svenske

sertifiseringsorganet for sikkerhet

IoT ready

Eneste alarmstasjonen som er klargjort

for IoT-tjenester

Global infrastruktur

Unik teknisk infrastruktur, som åpner for leveranse av

monitoreringstjenester på globalt nivå.

Selskapet
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Autonom
Lokal og Server

Produkt

Redundans
Sømløs overgang

HomeGate – “The last gateway you will ever need!”
Bygget for å støtte brannvarsling, innbruddssikring, vann- og gasslekkasjer, smarthus, automasjon, in-home-deliveries og velferd

Alltid i live
Strøm-redundans

Protokollsterk
Dobbel dekning på 2,4 GhZ

868
MHz

433
MHz

Radio-kapasitet
Støtter properitære løsninger

eHealth ready
Når mesh-støtte er på plass



Platform

IoT Platform

Monitoring
Platform

Sense – Connect – React - Perform

Safe4 Ecosystem



Platform
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Hacking

Here's how the team described their malware:
The worm spreads by jumping directly from 
one lamp to its neighbors, using only their 
built-in ZigBee wireless connectivity and their 
physical proximity. The attack can start by 
plugging in a single infected bulb anywhere in 
the city, and then catastrophically spread 
everywhere within minutes, enabling the 
attacker to turn all the city lights on or off, 
permanently brick them, or exploit them in a 
massive DDOS attack.
There is no validation between Philips Hue 
globes, allowing attacks to spread.

IoT worm can hack Philips 
Hue lightbulbs, and spread 
across cities





Markeds drivere

Smarthus HelseSikkerhet In-Home-Delivery Velferd

Marked
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Et univers av muligheter på
datatrafikk som produseres
gjennom HomeGate.

Ubegrensede muligheter knyttet
til mønstergjenkjenning, A.I og 
prediktiv analyse.

6.000.000
Transaksjoner per component årlig. Default.

150.000.000
Transaksjoner i et antatt gjennomsnittsnettverk på 25 komponenter.

1 500 000 000 000 
Transaksjoner årlig på 10.000 HomeGates.

Big Data
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Protocols



Protocols





Ubegrensede
muligheter
Det totale IoT-markedet er enormt, og vårt økosystem er egnet for å løse

utfordringer i de fleste IoT-industriene. Våre monitorerings-tjenester

alene, kan levere tjenester på alle områder. Den teknologiske

plattformen kan leveres på ulike lag – til ulike oppgaver. Vår hovedfokus

er det smarte hjemmet. Her ligger volumspotensialet!

Tjenester i fokus:

Brannvarsling, innbruddssikring, vann- og

gasslekkasjer, smarthus, automasjon, in-

home-deliveries og velferd

Smarthus HelseSikkerhet In-Home-Delivery Velferd

Marked



Adgangskontroll

I SAMARBEID MED

En digital dørlås anses av selskapet som det viktigste produktet for å utvikle tjenester mot hjemmet. Slike låser vil løse utfordringer som per i dag hindrer effektive leveranser 

i hjemmet. En slik mekanisme, i kombinasjon med et trygt, sporbart og sikkert økosystem, vil legge til rette for at følgende tjenester vil kunne leveres:

- Nødetater, vektere, helsepersonell, vareleveranser, servicetjenester og utleie

Adgang



Krypteringsnøkkel
Sikkerhet

1

2



Rules
Sikkerhet

1

2



Supervision
Sikkerhet

1

2



Routere
Sikkerhet

1

2
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Next level services – cutting edge
Utvikling

Totalintegrert tjeneste. 

Åpen plattform. Lead position.  

In-home-delivery

Integrert tjeneste mot AirBnB. Utnytter

lås, boligalarm og in-home-delivery

AirBnB module

Vinnertjeneste
Alle vil med.

Vår posisjon
Safe4 setter premissene

Geobasert
Tilpasses sluttbruker

Nøkkelfritt og sikkert
0 administrasjon for eier.

Alltid kontroll
Total kontroll over utleie

Alltid oppdatert
Online og tilgjengelig



Backup Tech
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APP

API Gateway

Users
Service

Homes
Service

Devices
Service

Partner
Service

Wrapper

Partner
Service 

Wrapper

Onesti Core Services Partner Custom Services

Onesti Services Platform

Onesti Environment

Partner Data 
Source

Tablets Web

Clients

Homegate 
DataCenter

Homegate

Customer Location

Devices

DT Cloud

Devices

Connector

Subscription
Service

+++

+++
Service 

Wrapper

Rebrand client and with templating make your 
own user experience and provide new features 
with custom services at your own desire.

Microservice architecture that allows you to 
create your own services in parallel with Onesti 
Core services to enhance the user experience or 
business value-added functions. Connect Core 
and Custom services for creating Tailored 
Features.

Everything is hosted in Onesti isolated 
environment where custom services with own 
data sources can be connected to external 
environments.

Onesti is continually working on integrating 
new Hardware components, functionality and 
makes them available in the platform to 
enhance the user experience and comfort. 

Templating

Rule Engine
Service

Partner custom
API’s

Partner Data 
Source

Partner custom
API’s

+++ Data 
Source

+++ custom
API’s
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