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FastOut lanserar VR-tjänst  

 

Drönarbolaget FastOut lanserar ett virtual reality-koncept som tagits fram tillsammans 

med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag. 

”Vår ambition är att ligga i framkant med VR-tjänster inom vårt område. Med denna tjänst 

visar vi framtidens sätt att använda 360 graders-vyer”, säger Alexander Greidinger, VD 

på FastOut.  

 

I mars i år inledde FastOut utvecklingen av en ny tjänst som bygger på virtual reality (VR) – en 

teknik som växer kraftigt över hela världen. Jättar som Facebook, Google och Apple gör stora 

investeringar inom VR-området.  

 

Nu kan FastOut presentera ett första exempel som bygger på den senaste tekniken från 

Facebooks nya Oculus Rift-glasögon. Tillsammans med Vasakronan har en virtuell upplevelse 

skapats där användaren via drönarvyer kan navigera mellan olika områden och fastigheter i 

Kista. Dessutom ges möjlighet att gå in i en av Vasakronans fastigheter och uppleva en interiör 

360° VR-visning. 

 

”Det dröjer inte länge innan VR för konsumenter slagit igenom på bred front. Och då ska 

FastOut ligga långt fram för att erbjuda riktigt bra upplevelser inom vårt område. Samarbetet 

med Vasakronan är ett bra exempel och visar på en stor potential. Den som testar den här 

typen av VR-upplevelser är i princip frälst från första stund,” säger Alex Greidinger.  

 

Det här är Vasakronans första projekt inom VR. Anställda och besökare kommer inom kort att 

kunna testa tjänsten vid en särskild VR-station i lobbyn på företagets huvudkontor. 

 

I och med lanseringen kommer VR-tjänsten nu att vara en del av FastOuts ordinarie 

produktportfölj. Detta kommer att ge kunder möjligheten att erbjuda en översikt av sina objekt 

med VR-glasögon, vilket tar upplevelsen av vyerna till en ny nivå. För FastOut är VR-

applikationer början på ett nytt utbud av tjänster som på sikt kan bidra substantiellt till intäkterna.  

 

VR-tekniken har stor affärsmässig potential inom många områden med FastOuts drönarvyer. 

Särskilt lovande förutsättningar finns inom tre områden: 

 

Nyproduktion av bostäder – möjlighet till en nyskapande tour inne i nyproducerade bostäder 

och dess geografiska närhet. 

 

Turism – VR ger dig möjligheten att snabbt och nära uppleva en hel turistort eller ett boende 

innan du bokar en resa. 

 

Kommersiella fastigheter – sätt på dig VR-utrustningen och gå igenom områden, fastigheter 

och lokaler på ett par minuter.  
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För mer information, vänligen kontakta: 

Alexander Greidinger, VD på FastOut, telefon 072-563 29 53 

alex@fastout.com 

 

 

Om FastOut AB 

 

Drönarbolaget 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° drönarvyer med hjälp av lokala 

drönarpiloter. I dagsläget består bolagets bildbibliotek av tusentals drönarvyer och databasen 

växer mycket snabbt. 

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com 

http://www.fastout.com/

