
Flowscape vinner femårsavtal i Sverige
En av Sveriges större kommuner har beställt Flowscapes smarta kontorslösning till deras nya kommunhus. Affären genomförs
tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala ordervärde är 2,4 MSEK, varav 1,5 MSEK är för mjukvara och 0,9
MSEK för hårdvara & installation.

”Vi är mycket glada att Flowscape får förtroendet att leverera vårt system till ytterligare en av Sveriges kommuner. Det nya kommunhuset
kommer vara ett av Sverige modernaste och vi är stolta över att få vara en del av det.” säger Peter Löfgren, Säljansvarig Norden på
Flowscape.

Kunden kommer under 2021 flytta in i ett helt nytt kommunhus där ledningen vill skapa en attraktiv aktivitetsbaserad arbetsplats där
medarbetarna trivs och kan vara effektiva. Ett viktigt led i denna satsning är att använda sig av Flowscape’s ledande teknologi för smarta
kontor. Lösningen innehåller Flowscapes rumspanel-, rumsboknings-, platsboknings- och statistiklösning med sensorer, kioskskärmar,
mobilappar och Outlookplugin

Affären genomförs med Flowscapes partner ATEA, som är en av Nordens största IT-infrastruktur-leverantör.

Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr
596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-18 08:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

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.flowscapesolutions.com


