
TV-lösningar för
vård och omsorg

Några av våra kunder



Om oss



Huvudkontor: Stockholm

Grundat:  2019

Marknadsledande inom 
streaming för företag 



många kunder förlitar sig på nenda



många välkända varumärken samarbetar med nenda



teknologin

Det traditionella sättet 
Satellitsignal mottagen och avkodad
head-end (HE) och distribueras till rum 

Samma kanaler för alla rum
Endast kanaler, ingen on-demand

Kräver head-end, paraboler och kablar Vår unika teknikpark skapar 
nya möjligheter för dig att 
imponera på dina brukare

Satellit

Nenda-sättet
Signal från moln mottagen av TV: n via internet 
(OTT)

Varje TV får en spearat signal. 
Du kan nu ha olika innehåll i varje rum.
Ingen huvudcentral eller parabol

Hotel

1 2 3

HE

Hotel

1 2 3



tv via molnet
- enkelt, smidigt.

Appen drivs via internetuppkoppling 

Varje rum kan ha olika innehåll 

Slipp stora hårvaruinstallationer



Lösningsförslag



För nya TV-apparater
Smart-TV med systemet förinstallerat. 
Allt du behöver är ström och internetanslutning. 

För nya och gamla  
TV-apparater

För äldre TV-apparater
Förinstallerad box som installatör ansluter till befintlig 
TV. Allt du behöver är ström och internetanslutning.

1

2

Förbättrat utseende - Startsida med flera nya funktioner



Kanalutbud Support & underhållTv-system Appartur & installation

nenda inside

100%
Cloud-based

Product

NNeennddaa CCaarree  CCoommpplleettee
EEnn  110000%%  mmoollnnbbaasseerraadd  ttvv--llöössnniinngg  mmeedd  ssyysstteemm  ssoomm  iinnnneehhåålllleerr  aalllltt..  AAppppaarraattuurr,,  ssttrreeaammaadd TTVV--uunnddeerrhhåållllnniinngg,,  
rraaddiioo,,  iinnffoorrmmaattiioonn  oocchh  ssuuppppoorrtt..  EEnn  kkoommpplleetttt  llöössnniinngg  mmeedd  eenn  eennddaa  kkoonnttaakkttyyttaa  fföörr  ssuuppppoorrtt  oocchh  uunnddeerrhhåållll..

+ + +

lösningsförslag

TV

Nöje

Radio

Information

Fler appar

Hjälp

Apparatur & installation



EN BÄTTRE TJÄNST

Gemensamma utrymmen
Care Complete 

fördelarna

Förbättrad och förenklad  
TV-upplevelse  
 
80x fler program att välja mellan vid 
varje tillfälle
 
Tillgång till  filmer, serier,  
musikkonserter och radio

Allt på ett ställe och en fjärrkontroll

OPERATIONELLA FÖRDELAR

En och samma enkla lösning frigör 
tid från vårdarna 
 
Skalbar lösning - en operatör i hela 
landet

Ingen separat infrastruktur - sparar 
pengar i nya etableringar  

Lägre Total Cost of Ownership (TCO)
 



Mer underhållning för pengarna

En enkel fjärrkontroll, inte två 

Enkelt att navigera i TV:n

Tillgång till radio via TV:n

Tillgång till information från 
boendet

BRUKAREN ANHÖRIGA PERSONAL & BOLAG

Slipper teckna och avsluta 
abonnemang

Slipper ta med TV apparater 

Slipper ansvara för installation 
av TV

Möjlighet till intäkt  

Slipper att väggar går sönder 
vilket kräver kostsamt underhåll

Erbjuder en högre service till de 
boende och anhöriga

Sparar tid för anställda

Rum
Care Complete 

fördelarna



Pilot på äldreboende - 1/12 2020 11/1 2021 - Resultat 

Pilot på äldreboende - 1/12 2020 11/1 2021 - Resultat 
referenser

Resultat av intervjuer med 
boende och personal på 
ett vårdboende



Kanalpaket och 
underhållning



produkt-
blad 
rum
Nenda erbjuder den 
bästa streamade 
underhållning på det 
enskilda rummet.

nenda
bas

nenda
business

nenda
entertain

nenda
kids

nenda
discovery

nenda
cmore sport

nenda
andra kanaler

Våra kanaler och paketVåra kanaler och paket

53 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN 15 SEK/RUM&MÅN 49 SEK/RUM&MÅN

Övrigt
I veckoarkivet kan man titta på alla program som sänts den 
senaste veckan. Det ger användarna över 80x fler program att välja 
mellan vid varje givet tillfälle. 

Video on Demand består av ett bibliotek med filmer, serier och 
musikkonserter som man kan titta på när man vill. 

Startavgift: 2490 kr per fastighet
Plattform: 35 kr/rum/månad

Veckoarkiv ingår 
Inkluderar video on demand

Rum på hotell

Rum på äldreboenden

Ensklida kontor  

+

+

+

Definition av rum: 
Utrymme stängt för 
allmänheten, 1-2 
personer.

PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Listpriser rum



produkt-
blad
gem. utr.
Nenda erbjuder den 
bästa streamade 
underhållning för 
de gemensamma 
utrymmena på ert 
företag.

+

+

+

nenda
bas

nenda
business

nenda
entertain

nenda
cmore sport

nenda
andra kanaler

750 SEK/RUM&MÅN PRIS PÅ FÖRFRÅGAN299 SEK/RUM&MÅN 59 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN

Våra kanaler och paket

Inkluderar veckoarkiv 
Inkluderar video on demand

Llistpriser gemensamma utrymmen

Villkor
Startavgift: 2490 kr per fastighet
Plattform: 35 kr/rum/månad

Definition av gemensamt 
utrymme: Utrymme stängt 
för allmänheten, fler än 2 
personer. 

Lunchrum

Lounger

Uppehållsrum

Gym+



förklaringsvideo

Nenda Care Complete är en av våra mest populära 
lösningar. Klicka för att ta dig till filmen.

http://nenda.com/care-complete


MOVIE
NIGHT

KIDS
Family

Nenda AB - Wallingatan 18, Stockholm 
t: 08-80 83 25 e: info@nenda.com w: nenda.com


