
Flowscape får två nya ordrar i USA
Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag fortsätter att expandera sin Flowscape-installation
i USA. Beställningen innefattar Flowscapes innovativa smartakontorslösning till kundens kontor i
Chicago och Lawrenceville. Det totala ordervärdet är 410 kSEK första året och därefter 120 kSEK
årligen.

”Nu ser vi tydliga tecken på att amerikanska företag börjar planera för en återgång till kontoren. Det är
stor efterfrågan på lösningar för arbetsplatsbokning och koordinering av vilka dagar de anställda skall
vara på kontoret. I dessa förfrågningar har Flowscape ett av de starkaste erbjudandena på marknaden,
vilket bl.a. bekräftades nyligen i en utvärdering utförd av en av USA:s största fastighets
tjänsteleverantörer. Vi arbetar väldigt nära denna kund och har blivit en viktig del av deras strategi för
hur nya arbetslivet skall se ut efter pandemin. De fortsatta ordrarna bekräftar det värde vi tillför dem.”
säger Magnus Arildsson, Country Manager USA & Canada, Flowscape.

För denna kund har det varit viktigt att ha en lösning för att skapa en effektiv vardag för deras anställda
samtidigt som de kan optimera storleken på lokalerna. Viktiga beslut kommer de närmaste året fattas
runt hur stora lokaler de behöver och därför är noggranna data väsentligt. Desk Donglen är en
kostnadseffektiv lösning där de både får noggranna data på när någon satt på en plats samtidigt som de
ger en helt automatisk upplevelse för de anställda att checka in på en plats samt hitta var en kollega
sitter. Med Flowscapes lösning kan de nu få en total överblick över hur kontoren används. Lösningen är
nu utrullad till ca 30 kontor i USA och Kanada. 

Kundens lösning innefattar även Flowscape’s lösning för rumsbokning och hantering av obokningsbara
rum, där en sensor automatiskt bokar det när någon går in. Lösningen nås av de anställda via smart
phone appar, webläsare, Outlook plugin samt kioskskärmar i kontoret.

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


