
Flowscape får order på 1,5 MSEK hos befintlig kund

Flowscape har fått fortsatt förtroende att leverera till en stor svensk offentlig kund. Kunden har valt att utöka sin Flowscape-installation på sitt
nyrenoverade kontor. Affären är värd 1,0 MSEK första året och därefter 260.000 SEK årligen

”Vi är väldigt stolta över att denna kund, som vi haft sedan 2016, nu valt att uppgradera sin lösning till vår senaste generations hårdvara samt
utöka installationen med sensorer, vårt analysverktyg för att optimera nyttjandet av kontoret samt smart phone appen” säger Björn Kämpe,
Account Manager på Flowscape.

Kunden är ett stort svenskt offentligt företag med ett antal tusen anställda som har renoverat sitt huvudkontor. Kunden har sedan 2016 haft
rumsbokningspaneler och en kiosklösning från Flowscape. I samband med en renovering av kundens huvudkontor har kunden valt att
uppgradera Flowscape-lösningen till den senaste generationen av hårdvara samt att utöka installationen till att också innefatta över 100
rumssensorer, analysverktyg och smart phone app. Syftet med lösningen är att kunden vill ha en effektiv och modern rumsbokningslösning för
sina anställda samt att de vill ha ett verktyg för att optimera hur mötesrummen nyttjas. Affären genomfördes tillsammans med Flowscapes
partner Dustin och JML som ingår i Dustinkoncernen.

Avtalet sträcker sig över tre år med ett totalt ordervärde på 1,5 msek, innefattande hårdvara, mjukvara och installation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör
funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel
plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se


