Mobile Apps til ROBOTTER & IoT

Vi udvikler

Er din ROBOT
i lommen på dine
kunder?

TEO udvikler skræddersyet software til Microsoft, Android og Apple platfome
Eksempler på vores projekter

Kontrolsystem til foderanlæg på gårde.
En desktop applikation som bruger
WPF (.Net), seriel port
programmering i C#, og
en controller.

Løbestatistik fra skosensor.
iOS app udviklet i Objective C. Via
bluetooth 4,0 LE
samler den al data fra skosensorer.
Ved at synkronisere sensordata fra
alle enheder kan løbere se statistikker til
at forbedre deres løberutine og løbestil.

Kontrolrumsystem med
firmwareudvikling (uTasker), design
og driver udvikling med C# og .NET,
og mobil
app udvikling på android og iOS.

Selvfrankeringsenhed.
Systemet er kodet med embedded
programmering i C++ og
en desktop applikation. Enheden måler og
vejer breve og pakker til indenlandske
eller udenlandske destinationer, og
beregner porto.

Fitness app til iOS & android.
Data bliver læst via bluetooth fra
pulsmåler, Polar H7, og
synkroniseres med kernesystemet,
hvor brugeren kan se statistikker over
forbedringer i de daglige workout
rutiner.

Mobile apps til aflæsning af RFIDlabels på forskellige produkter, og som
viser brugeren label info og statistikker,
samt sammenligninger af forskellige
produkter.

Vi har udviklet
software for danske virksomheder i
mere end
Måling af renhed af mælk.
En iOS app som henter data fra
mælketank til analyse på mobil
frontend for at undersøge for
forfalskningsmidler, så betaling af
mælk til landmænd bliver baseret
på renheden af mælken.
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Kunder har i dag højere forventninger og krav til UX på de systemer som
teknologi-virksomhederne tilbyder.

“

Vores teknologi er meget bedre end
vores konkurrenters, men vi mistede
kunden, fordi konkurrenten havde en
smartere mobil app!
DERFOR havde vi brug for, at ﬁnde en
mobile udviklingspartner, som kunne
hjælpe os med udvikling og
vedligehold af vores mobile apps, da

“

det ikke er vores kernekompetence

Udtalelse fra TEO kunde

Med TEO får du
følgende fordele:
En samarbejdspartner som har fuld fokus på dine mobile apps med backend
udvikling og integrationer til eksterne services
Løbende app-opgraderinger, udgivelser og rettelser
Adgang til mange forskellige tekniske kompetencer
Gennemsigtighed, hvor du kan diskutere og følge med på vores SCRUM boards
Fleksibel og konkurrencedygtig prisstruktur, der kan passe til dine behov

Vil du have mere innovation i din mobil-udvikling?

Vi tror på, at Robotter, IoT og produktionsautomatisering er fremtiden,
og ser frem til at høre mere om dine projekter.
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