
Flowscape växer i Frankrike
Ett multinationellt nordamerikanskt teknikbolag väljer att utöka sin Flowscape installation med nya funktioner. Det totala
ordervärdet är 300,000 SEK första året och därefter 100,000 SEK årligen.

”Vi har glädjen att växa med kunden i flera länder. På kontoret i Paris kommer vårt skalbara system kompletteras med
inomhuspositionering för att de anställda ska kunna söka och hitta var kollegorna sitter på kontoret. Även bokning av parkeringsplatser
kommer erbjudas de anställda. Vi  är mycket nöjda att vi har fått utökat förtroende i vårt samarbete med kunden” säger Anders Malmström,
VP Sales & Marketing, Flowscape.

En stark drivkraft för kunden är att skapa en enklare och effektivare vardag för sina medarbetare. I Flowscape har kunden hittat en
innovativ och modern lösning som förstärker medarbetarnas upplevelse och effektivitet på sin nya flexibla arbetsplats. Möjligheten att mäta
nyttjandet av ytorna har också varit ett viktigt behov, för att framöver kunna optimera både antal rum, arbetsplatser och storlek på kontoret.

Flowscapes installation inkluderar rumspaneler, rumsbokning samt bokning av både av arbetsplatser och parkeringsplatser. Sensorer i
arbetsplatser och mötesrum ger extra funktionalitet och kunskap om kontorets nyttjandegrad. Nu kan de anställda även söka efter sina
kollegor och få dynamisk wayfinding på kontoret. Både rum, arbetsplatser och viktiga kontorsresurser visualiseras på Flowscape’s
interaktiva karta, Flowmap, som nås via mobilen, laptopen och på kioskskärmarna. Lösningen innehåller även det kraftfulla
statistikverktyget Flowmanager där kunden kan analysera nyttjande av sina kontor.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Malmström
Försäljning och Marknadschef, Flowscape
Mobil: +46 (0) 70 664 3031
Mail: anders.malmstrom@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


