
Stort svenskt gruvbolag beställer C-One
Flowscape har fått en order, på kriskommunikationsverktyget C-One, från ett av Sveriges största gruvbolag. Kunden bygger
tillsammans med Ricoh och Flowscape sitt framtida digitala kontorskoncept, där C-One är tänkt att vara lösningen för
mobilbaserad kriskommunikation. Denna första order är för i ett av kundens kontor och har ett ordervärde på 200.000 SEK
över kontraktets 42 månader.

”Äntligen känns det som vi har hittat rätt med paketeringen av C-One, som numer ingår i smarta-kontors-lösningen. Med denna order rullar
kunden ut C-One i den fastighet där det nya digitala kontorskonceptet utvärderas och fintrimmas. När detta är klart planerar kunden att
utöka lösningen till alla sina kontor, vilket skapar en stor potential för Flowscape.” säger VD och grundare Peter Reigo.

Ricoh har tillsammans med Flowscape fått uppdraget att leverera en modern kriskommunikationslösning. C‑One ingår som en del i ett
koncept för att, i händelse av en incident, nå alla medarbetare inom några sekunder. Centralvakten kan från C-Ones webverktyg trycka ut
ett meddelande till alla digitala skyltar och interaktiva white boards inom ett område samtidigt som alla som befinner sig där får en
larmsignal i mobilen tillsammans med ett prioriterat SMS. Det får då direkt veta om det är ett brandlarm eller ett gaslarm, samt vad de skall
göra vid det aktuella scenariot. Under hela krishanteringen kommer C-One användas för informationsspridning till de berörda anställda
samt för kommunikation och arbetsledning inom kristeamet. C-One används också för att detektera om det är några kvar i huset efter
utrymmningen.

Om någon råkar illa ut på anläggningen kan de i C-One mobilappen trycka på larmknappen och centralvakten får då ett meddelande om
vem som larmat och var personen befinner sig.

Affären genomförs tillsammammans med Flowscapes partner Ricoh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar
interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt
hittar 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


