
Flowscape expanderar i Nya Zeeland
Ett globalt konsultbolag expanderar sin Flowscape-installation till Nya Zealand. Lösningen omfattar både rums- och
platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310 kSEK första året
och därefter 110 kSEK årligen.

”Kunden är viktigt för oss och vi har ett mycket bra samarbete där kunden ser oss som en viktig del i deras återgång till kontoren i
samband med pandemin. De har tackar oss med fantastisk feedback under 2020.  Denna order är ett exempel på att de verkligen menade
det. Med den här ordern utökar vi till installationer hos kunder i fler än 30 länder.” säger Peter Reigo, VD och grundare.

Kunden har sedan tidigare två stora Flowscape installationer i Australien och expanderar nu i regionen med Nya Zealand. Installationen
omfattar bland annat Flowscapes Covid-19-anpassade platsbokningslösning med möjlighet att blockera arbetsplatser för att maximera
antalet personer på kontoret. Lösningen kommer efter pandemin användas för att hjälpa medarbetarna att planera vilka dagar de skall
arbeta hemifrån och vilka dagar de skall gå till kontoret för att träffa kollegor. De har även beställt Flowscapes rumsbokningslösning med
rumspaneler, rumssensorer, mobil app, web app, Outlook plugin och kioskskärm men även Flowscapes smarta lösning för att hitta
varandra på kontoret samt uppföljning av hur kontorsytorna nyttjas

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


