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Elion, mis aprillis neelab endasse IT-firma MicroLinki, plaanib lisaks MicroLinkiga lisanduvatele valdkondadele
siseneda ka muudele uutele turgudele, sealhulgas koduvalveturule.
Uued sisuteenused
Elion hakkab pakkuma uusi sisuteenuseid. Nagu ütles eilsel pressikonverentsil Elioni juht valdur Laid, ei hakata
siiski ise sisu tootma meediaettevõtte kombel, vaid sisuteenuseid looma erinevate lahenduste integreerimiseks. Elioni lähiaastate plaanid
digiTV sisuteenustega on näiteks järelvaatamine (catch-up, salvestamine, on-demand), over-the-top teenuste (YouTube jms) edastamine
Elioni IPTV vahendusel, IPTV viimine igasse seadmesse, mis suudab telepilti näidata ja teise ekraani kasutamine teleka vaatamisel ja
juhtimisel (näiteks minuTVs sisu sirvimine, salvestamine, lisainfo lugemine, otsing, sisufailide käivitamine).
Nutikodu
Uue valdkonnana tuleb Elioni teenuste hulka nutikodu ehk energia tarbimise ja jälgimise, kodu- ja videojälgimise ning erinevad
kaugjuhitavad mugavusteenused. Valdur Laidi sõnul olid turul seni olnud valdavalt kallid erilahendused, mida pakutakse eraldi
teenustena ning eelkõige äriklientidele.
Elioni lahendus töötatakse välja koostöös Yoga-ga, mis on targa kodu lahendustele spetsialiseerunud väikeettevõte. Nutikodu lahendus
koosneb kodu- ja videojälgimisest ning energia tarbimise jälgimisest ja juhtimisest. Teenused on plaanis tuua turule 2011. aasta sügisel.
e-ost ehk Eesti oma Paypal
Selleks, et inimesed vabastada tõrkest oma raha-asjad mõne välismaise teenuse hooleks anda (näiteks PayPal), plaanib Elion hakata
pakkuma erinevates e-keskkondades ja e-poodides e-ostulahendust. Sellega saab klient ostu kohe ära teha ja kauba kätte, summa aga
lisatakse kliendi järgmisele Elioni arvele. E-ost jõuab peagi Elioni e-poodi, digikogu.ee-sse, Euronicsi ja Interflora ekeskkondadesse. Väikesed e-ostud (tasulised artiklid väljaannete online versioonides) on tehtavad vaid ühe hiireklikiga (läbirääkimised
on käimas näiteks Eesti Ekspressiga).
Pilveteenused äriettevõtetele
Äriettevõtetele plaanib Elion luua pilveteenuste platvormi ning integreerida sinna nii Eestis kui ka mujal maailmas loodud teenuseid.
Valdur Laidi sõnul pole veel konkreetseid lahendusi kaalutud, mis teenusesse integreerida, Telia Sonaral endal on ka pilveteenused
olemas, aga Eesti keskmiste ettevõtete jaoks on need liiga suuremahulised. Elion on aga otsimas teenusepakkujaid, kellel on huvi jõuda
oma teenustega Elioni äriklientideni. 79% Eesti ettevõtetest on Elioni kliendid.
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