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Shortcut Labs är Sveriges mest
crowdfundade bolag. Nu kommer nästa
version av Flic – deras ”Smarta Knapp” ut
på marknaden.
Tryck på en knapp istället för att fippla med mobilen eller ropa på Siri.
Kontrollera musiken, ljuset, och alla dina smarta prylar med ett knapptryck.
Det är enklare och smidigare enligt teamet bakom Flic - den smarta knappen.
Och det verkar det finnas fler som tycker. Flic 2 lanserades på Kickstarter i

Maj och blev snabbt en succé. På bara några timmar hade de samlat in över
en miljon kronor och idag har kampanjen dragit in nästan åtta miljoner. De
flesta har beställt den nya knappen för att komplettera Alexa, Siri eller
Google Assistant i hemmet. Istället för att behöva ropa åt en assistent så fort
lamporna ska tändas så föredrar man en hederlig knapp men som kan fästas
var som helst.
“Flic 2 är i princip lika snabb som en traditionell lampknapp”, säger Amir
Sharifat, en av grundarna. “Men den är betydligt mindre, mer kapabel, och
trådlös. Flic 2 är designad för att smälta in och för att man ska kunna ha flera
knappar på samma plats.”
Men det är inte bara för smarta hem som bolaget utvecklat Flic 2 och det nya
tillbehöret Flic Hub LR. Företag står på kö för att implementera den nya
knappen till sina egna appar och affärssystem. Några tidigare kunder är
Bosch, som använder knappar som trygghetslarm, Abu Garcia, som bygger in
dom i fiskespön, Apple, som använder knapparna för att byta slides i
presentationer, samt Clarion, som har ”beställ-kaffe-knappar” i sina
konferensrum.
“Vår första generation knappar för företag saknar utbytbart batteri, vilket ju inte
är så bra ur hållbarhetssynpunkt. Det har vi löst med Flic 2, där vi tripplat
batterilivslängden trots dubbel räckvidd och lyckats göra batteriet utbytbart
samtidigt som vi lyckats behålla samma lilla storlek.” säger Joacim Westlund
Prändel, VD och grundare.
Flic 2 tog bara 10 månader från ritbord till leverans, men produkten bygger
på erfarenheter som bolaget skaffat sig under 6 år. ”Vi har en unik kunskap om
vad som gör en smart knapp perfekt, både för att styra ett smart hem och för
avancerade företagslösningar” säger Joacim Westlund Prändel.
Bolaget omsatte över 20MSEK förra året och gjorde en förlust på drygt
2MSEK.
“I år kommer vi gå med vinst för första gången” säger Daniel Abdiu, COO. “Vi har
växt organiskt sedan 2016 och har spenderat mycket på produktutveckling och
att etablera smarta knappar som ett koncept. År 2020 kommer nya konkurrenter
och samtidigt börjar marknaden förstå att smarta genvägar i form av knappar är
och kommer förbli det enklaste sättet att styra uppkopplade system. Med Flic 2
och våra unika mjukvarulösningar som gör den trygg, snabb och säker, kommer vi

kunna behålla vårt övertag på marknaden.”
De nya produkterna Flic 2 och Flic Hub LR har en lång väntelista, men
produktionen är i full gång och beställer man nu kommer man få sina
produkter innan jul. Ett startpaket med en Hub och tre knappar kommer att
kosta 190 dollar (ca 1800kr) när de släpps i butik nästa år.

Flic is a Swedish tech company behind the world’s smartest button with
products including Flic, Powered by Flic and Flic Hub. With simplicity at its
heart, Flic, is creating a single, trusted communication point between people
and the services they love.
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