
Raspberry Pie, DOOH marketing, object
recognition, AR, Python, Kali Linux

NYCKELORD

OMRÅDE Digital utomhusmarknadsföring

UPPDRAG Utvärdering av hårdvara samt
utveckling av objektigenkännings
program och augmented reality för 
skärm respektive PWA.

Bedöm vilken version av Raspberry
pie lämpar sig bäst för att köra ett 
objektigenkännings/identifierings
program skrivet i python. Input 4k 
action camera c-port. Output 
ethernet eller hdmi till skärm.

Skärmen ska kunna visa de 
igenkända 2D och 3D objekt samt
sätta till ett AR lager ovanpå från
databas. Samma behövs även
som en PWA som använder
smarttelefonens inbygga kamera.

MÅLSÄTTNING Kunna skräddarsy
budskapskampanjer som erbjuder
kund- samt produktsegmentering i 
realtid.

BESKRIVNING

N°1



DOOH marketing, PWA, iBeacon, API, 
SDK, canary token

NYCKELORD

OMRÅDE Digital utomhusmarknadsföring

UPPDRAG Bygga grunden till en PWA som
kommunicerar med iBeacon
enheter och reagerar på
proximitets information.

Två gränssnitt behövs, en för den
anställda och en för konsumenten. 

De båda gränssnitten
kommunicerar med varandra där
den anställde loggar in med sin
smarttelefon och avger sin position 
medan konsumenten ger sitt
samtycke att motta notifieringar
och svara på iBeacon anrop.MÅLSÄTTNING Ha en funktionell PWA som avger

position och reagerar med
skräddarsydda notifieringar på
iBeacon anrop.

BESKRIVNING

N°2



ipad, use as separate display, apple tv, 
raspberry pie

NYCKELORD

OMRÅDE Digital utomhusmarknadsföring

UPPDRAG Bygga en lösning så att en iPad kan
fungera som sin separata skärm
kopplad till en apple TV.

En iPad kommunicerar med en 
apple TV/raspberry pie trådlöst
som i sin tur kommunicerar med en 
skärm via HDMI. 

Det som syns på paddan ska
endast synas på paddan medan
användargränssnittet ska styra det
som syns och sker på skärmen.

MÅLSÄTTNING Kunna interagera med en ipad
med ett visst innehåll och styra ett 
anna skärm som visar ett annat 
innehåll.

BESKRIVNING

N°3



machine learning, game app, bot, 
neural network

NYCKELORD

OMRÅDE Spel applikation

UPPDRAG Bygga en spelbot som lär sig.
Kortspelet Pidro har en native app
till android och iOS. 

Baserat på insamlad respektive
realtids statistik och data lär sig
spelbotten optimera sin
spelstrategi.

MÅLSÄTTNING Utveckla en spel bot som på basen
av insamlad data spelar pidro.

BESKRIVNING

N°4



Game app, webRTC, STUN serverNYCKELORD

OMRÅDE Spel applikation

UPPDRAG Implementation av webRTC med
STUN server.

Kortspelet Pidro vill erbjuda sina
premium spelare möjligheten till
realtids video- samt ljudchatt. 

Detta blir en premium funktion och
möjliggör en mera dynamisk
spelupplevelse. 

Med premium spelarens samtycke
används smarttelefonens främre
kamera och mikrofon.

MÅLSÄTTNING Kunna erbjuda premium Pidro
spelare realtids video och ljud
chat.

BESKRIVNING

N°5



Fintech, cyber security, computer
architecture, online banking

NYCKELORD

OMRÅDE Fintech

UPPDRAG Bygga online banking på en ny
arkitektur som inte är baserad på
von Neumann.

Vad är säkrare än one-time pad? 

Meltdown och spectre uppvisade
seriösa säkerhetsläckor i hårdvaran. 
Efterfrågan på ett säkert holistiskt
standardiserat system inom
finansbranschen är stor. 

Få insikt i vår nya arkitektur och
förbered mjukvaran som ska
användas. 

Vi lägger grunden för logiken bakom
online banking som är inom
finansinspektionens riktlinjer gällande
KYC, AMLA och CTF.

MÅLSÄTTNING Göra en transaktion.

BESKRIVNING

N°6



consensus building, range voting, 
Harvard, society, politics

NYCKELORD

OMRÅDE Politik/Samhälle

UPPDRAG Vidare utveckla open source
projektet “Open Democracy”

Hur uppnår man tillit/förtroende, hur når
man konsensus och hur minimerar man
ånger? Open Democracy är en 
koncensus bildande plattform för 
rationell diskussion. Den tillåter
användarna att matematiskt komma
närmare sanningen. Open Democracy
tillåter användarna att rösta på en 
proposition med hjälp av preferensval
(range voting). Användargränssnittet
behöver ses över och olika
röstningslägen behöver implementeras. 
Onboarding processen bör utvecklas
så att användaren identifieras av 
myndighets dokument.

MÅLSÄTTNING
Ha en funktionell plattform som kan
användas i politiska skuggval. 
Göra samarbete med Harvard 
Kennedy School och ÅAs
department of political science.

BESKRIVNING
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drawing tool, business development, 
Bézier curve, SVG

NYCKELORD

OMRÅDE Utbildning och affärslivet

UPPDRAG Vidare utveckla open source
projektet “Infinite
Whiteboard" https://iws.nu/

Infinite Whiteboard är för tillfället ett 
konstexperiment. Som det framkommer
ur namnet simulerar applikationen en 
whiteboard och tillkommande skriv och
ritverktyg. Ytan är oändligt och kan
röra sig i X,Y och Z led. Delar du dina
koordinater kan vem som helst med
dator eller smarttelefon delta i 
aktiviteten. En av huvudfunktionerna är
time machine som tillåter användaren
att gå tillbaka i tiden och titta på
informationen som fanns vid en given
koordinat en given tidpunkt. 
Användargränssnittet borde ses över
och nya verktyg implementeras.

MÅLSÄTTNING Uppdatera och kommersialisera
plattformen.

BESKRIVNING

N°8

https://iws.nu/


info@nordicstrategies.com

fornamn@efternamn.fi
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