Hej!
Jag vill börja med att be om ursäkt för att det varit tyst från oss under en längre period.
Vi ska inte skylla på pandemin även om det gett oss utmaningar då vi inte kunnat jobba lika nära
som innan, men det har varit samma utmaning för oss alla och förhoppningsvis så är vi igenom
det nu.
Det har jobbats mycket bakom kulisserna senaste året. Organisationen har förändrats och
centrala funktioner utgår nu från Varberg och vi har byggt upp ett starkt team med
programmerare för att säkerställa utveckling, stabilitet och support framåt.
Vi har under drygt ett års tid arbetat med att modernisera vår plattform Telldus Live. Vi kommer
släppa på den nya plattformen successivt under november, det kommer även komma en helt ny
app som vi hoppas kunna släppa inom kort, återkommer med mer info om nya plattformen och
vår nya app.
När det kommer till hårdvara så har vi först ut en Gateway med BLE-protokoll. Ljuskällor med
BLE har vi sedan tidigare och senare kommer det även flera dörr- och rörelsesensorer med BLE.
Vi hade förhoppningar om att lansera en kraftfullare gateway nu i höst men p.g.a. situationen som
varit i kombination med brist på komponenter så är den försenad, men kommer förhoppningsvis
till sommaren. Vi arbetar så gott vi kan och återkommer med en tydlig specifikation när vi har
säkerställt det. Den kommer att kommunicera med BLE och Zigbee och ha en USB-port för ZWave.
Som ni förstår så kommer vi gå över från 433 och Z-Wave till BLE och Zigbee. Vi kommer
naturligtvis att fortsätta med support och att leverera produkter för 433 och Z-Wave så länge som
vi har efterfrågan från er.
Jag vill personligen tacka er alla för ert engagemang och jag förstår frustrationen men nu siktar vi
framåt. Tveka inte att höra av er direkt till mig om ni har frågor och funderingar!
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