
Flowscape fortsätter global utrullning av platsbokningslösning
Ett stort globalt företag fortsätter att rulla ut Flowscapes lösning för platsbokning och social distansering på kontoret.
Lösningen är nu installerad för 25,000 arbetsplatser på 70 kontor i 27 länder. Denna order är endast för de arbetsplatser som
lagts till de senaste månaderna och ordervärdet är 1,1 MSEK och därefter 140,000 SEK årligen.

”Utrullningsprojektet fortsätter framgångsrikt. Vi lägger kontinuerligt till fler byggnader och slutmålet har ökats till över 100 byggnader. Vårt
system är en viktig del i kundens strategi för en säker återgång till kontoren. Flera av kundens kontor öppnas nu upp och lösningen börjar
användas. De närmaste månaderna förväntar vi oss en ökning av antalet användare och därmed ytterligare licensintäkter.” säger Peter
Reigo, VD och grundare.

Denna order är en del i en global utrullning där kunden kommer använda Flowscapes platsbokningslösning på sina större kontor.
Platsbokning och blockering av platser används för att begränsa antalet anställda på kontoren samt att möjliggöra ett effektivt arbetssätt
där kollegor kan välja att sitta bredvid varandra. Endast heldagsbokningar är tillåtna för att undvika byte av platser under arbetsdagen.
Städningen kommer kunna effektiviseras genom Flowscapes arbetsplats-städrapport, där städ-teamet kan se vilka platser som använts
under dagen och därmed endast desinficera dessa. Kunden kommer också använda Flowscapes system för uppföljning av antalet
personer på kontoren samt smittspårning om någon medarbetare testas positiv för Covid-19.

Licensmodellen för denna kund är att de betalar för antalet bokningsbara platser i systemet samt antalet användare. Denna order är
endast för de platser som lagts till systemet det senaste månaderna. Allt eftersom kundens kontor öppnas upp igen och användar-antalet
går upp kommer detta generera ytterligare licensintäkter för Flowscape.

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 är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en
effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern
SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum,
skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv
områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i
Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscape.se.


