
Flowscapekund utökar till 31,000
arbetsplatser i 34 länder
En av Flowscapes stora globala kunder fortsätter sin expansion och utökar antalet bokningsbara
arbetsplatser till 31,000 på 100 kontor i 34 länder. Utökningens ordervärde första året är 480,000
SEK och därefter 180,000 SEK årligen.

”Kundens installation som nu blir en av världens största installationer av smarta kontorslösningar med
över 31,000 bokningsbara arbetsplatser, 7,000 bokningsbara rum och 900,000 kvadratmeter
kontorskartor. Lösningen är en viktig del i kundens strategi för att skapa attraktiva arbetsplatser och
kontor efter pandemin. Kunden vill skapa en arbetsplats där personalen kommer till kontoret för effektivt
samarbete och socialt umgänge. Samtidigt är det mycket viktigt att kontorsytorna nyttjas effektivt.”
säger Peter Reigo, VD och grundare.

Kunden har haft Flowscapes lösning sedan 2017 och tjänsten innefattar lösningar för att enkelt boka
mötesrum, bokning av arbetsplatser, hitta kollegor genom inomhuspositionering samt statistik för hur
lokalerna nyttjas. Kundens anställda får tillgång till lösningen via mobil app, web app, kiosk skärmar
samt bokningsskärmar utanför mötesrummen.

Flowscapes smarta kontorslösning omfattar hos kunden nu ca 100 byggnader i 34 länder. Kundens
anställda har möjlighet att boka över 31,000 arbetsplatser och 7,000 mötesrum. Flowscapes
tredimensionella kartor täcker 900,000 kvadratmeter av kundens kontor.

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


