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Crosser Technologies säkrar 30 miljoner
för att expandera internationellt
Pionjärerna inom realtidsteknologier, Crosser Technologies AB, tar in
ytterligare 30 miljoner kronor i kapital för att lansera sin plattform för
dataanalys och maskininlärning på nya marknader. Investeringen leds av
Industrifonden och tyska 42CAP med existerande investerare Spintop
Ventures, Almi Invest och Norrlandsfonden som medfinansiärer.
Fabriks- och maskinägare samt maskintillverkare söker digitala lösningar för
att öka tillgängligheten på maskinerna, optimera processer och hitta nya
affärsmodeller. Crossers smarta analysmotor bearbetar data i realtid och
hjälper företag att samla in, analysera och integrera maskindata med resten

av verksamheten vilket snabbar på och förenklar deras digitala
transformation.
– Vi är väldigt glada över att få in två nya investerare med starkt intresse av
industriella teknologier. Den här finansieringsrundan gör att vi kan expandera
internationellt, bygga ut vårt partnernätverk och investera ytterligare i
utvecklingen av vår tekniska plattform, säger Martin Thunman, VD och
medgrundare av Crosser.
Crosser annonserade nyligen strategin “Bring Your Own AI” med support för
en rad olika ramverk för maskininlärning och ett öppet ecosystem för
algoritmer. Crossers plattform erbjuder ett smidig sätt att installera,
uppdatera och masshantera avancerade algoritmer, databearbetning,
realtidsanalys och integration på lokala servrar eller gateways, nära
maskinerna, vilket kallas Edge Computing.
– I takt med att IoT-marknaden växer explosionsartat spenderar vi mycket tid
på att fundera kring industriell IoT och nästa paradigmskifte för industrin:
industri 4.0. Här sticker Crosser ut genom att de förstår helheten, och har
byggt en plattform som kompletterar och effektiviserar kundernas befintliga
system. Vi ser verkligen fram emot att vara med på resan framåt, säger Martin
Gemvik, Senior Investment Manager på Industrifonden.
Första steget blir att expandera till Tyskland, det ledande industrilandet i
Europa.
– Förutom att vara en av de största marknaderna i världen så har Tyskland
tagit ledarrollen gällande digitalisering av tillverkningsindustrin genom
begreppet Industry 4.0. Vi tror att Crosser har en väldigt stor möjlighet att bli
en viktig leverantör av digitala system i Tyskland men även globalt och vi ser
fram emot att stödja företaget på resan, säger Alex Meyer, parter på 42CAP.
Under 2016 - 2017 deltog Crosser som startup inom BizMakers
regionala företagsinkubator. I början av 2019 växte bolaget
ur innovationsmiljön på BizMaker i Sundsvall och flyttade till nya lokaler för
att rymma fler medarbetare. Målet är att rekrytera ytterligare tjänster till
utvecklingsenheten i Sundsvall under 2019.
– Sundsvall är en mycket bra stad för en IT-startup att växa i. Närheten till

start-kapital via aktörer såsom ALMI och Norrlandsfonden och den gedigna
IT-kompetens som finns, gör att Sundsvall kan bli en riktig plantskola för
digitala produkter. Speciellt nu, när etablerade svenska och internationella
investerare fått upp ögonen för regionen, säger Johan Jonzon, delägare och
marknadsansvarig för Crosser.
Crosser Technologies blev som enda Europeiska bolag utnämnd till “Cool
Vendors in IoT Edge Computing” i analysföretaget Gartners globala rapport
2018.
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Om Crosser Technologies
Crosser utvecklar en mjukvaruplattform för avancerad analys och integration
av maskindata. Crosser leds av ett erfaret team av seniora tech-profiler med
bevisat track-record. VD Martin Thunman (fd medgrundare och VD för
PacketFront, VD Adra AS), CTO Göran Appelquist (fd CTO för Edgeware, från
start till IPO) och Ulf Björklund, teknisk ledare (grundare av Crossers realtids
mjukvara).
Crossers plattform är byggd för att hantera en komplex verklighet med hjälp
av smarta och lättanvända verktyg såsom Crosser Flow Studio, ett grafisk
verktyg som gör att kunder kan koppla upp sina produkter och installera
avancerade algoritmer för beräkning av maskindata - utan att skriva kod.
Lösningen används globalt för projekt såsom uppkopplade industrimaskiner,
smarta städer, smart logistik, prediktivt underhåll m.m. På kundlistan finns
bl.a. SCA AB och Valmet AB. www.crosser.io

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som
länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av
näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften
hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya
affärer och hållbara lösningar för framtiden. BizMaker erhåller projektstöd
från bland annat Europeiska regionalfonden och Region Västernorrland.
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