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Efterlängtad app från FastOut samlar drönarpiloter 

Teknikföretaget FastOut lanserar nu en ny app för drönarpiloter. Appen gör att piloter snabbt och 

enkelt ska kunna ansluta sig till det växande nätverket och samtidigt börja ta uppdrag och 

mappa upp områden.”Vi tar nästa steg för att bygga ett stort nätverk av samarbeten med 

skickliga drönarpiloter”, säger FastOuts VD Alexander Greidinger. 

  

Nu blir det enklare att ansluta sig som fotograferande drönarpilot men också att hitta nya 

drönaruppdrag och följa sina uppdrag och inkomster via appen och FastOuts portal för piloter. 

Via appen kan piloterna både ta kundunika uppdrag men också mappa av ett större geografiskt 

område. Appen som är anpassad till några av världens mest populära drönarmodeller kan styra 

drönaren till att automatiskt ta panoramavyer enligt en viss standard. ”Det här är FastOuts sätt 

att verkligen sätta fart och bygga ännu större volymer av hela områden och specifika platser”, 

säger Alexander Greidinger.  

 

Antalet anslutna drönarpiloter kommer nu att öka kraftigt och en av de som varit tidigt ute att 

testa Fastout för piloter är Carl Lindquist på Droneinspect. 

  

”Jag vågar nog säga att FastOut revolutionerar industrin med sin affärsmodell och teknik för att 

ta panoramavyer. Det är enkelt och det går fort att utföra beställningar och mappa upp egna 

områden tack vare den nya appen. Vi på Droneinspect kan tjäna pengar medan vi sover när 

våra mappade vyer används av FastOuts kunder. Vi blir dessutom erbjudna uppdrag. Det här 

kommer attrahera många professionella drönarfotografer”, säger Carl Lindquist. 

  

FastOuts pilot app finns än så länge i Sverige för iOS-anändare och laddas ner via AppStore. 

För mer information om affärsmodellen mot piloter besök https://www.fastout.com/sv/pilots/. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

VD Alexander Greidinger, telefon 072-563 29 53 

  

Om FastOut AB 

Teknikföretaget FastOuts huvudsakliga produkt är en avancerad IT-plattform där företag kan 

skapa och publicera skräddarsydda drönarvyer i 360° för att lyfta fram sitt geografiska läge. 

FastOuts vision är att bli världens största IT-plattform för 360°-video och drönarvyer med hjälp 

av lokala drönarpiloter. I dagsläget består bolagets bildbibliotek av ca 10 000 drönarvyer och 

databasen växer mycket snabbt. 

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com 
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