
Flowscape vinner ny order i USA
Ett globalt mjukvarubolag väljer Flowscape för sina kontor i USA och Belgien. Orderna omfattar
en ren mjukvarulösning för bokning av arbetsplatser. Det totala ordervärdet är 280 kSEK första
året och därefter 200 kSEK årligen.

”Vi fortsätter expansionen i USA och Europa, vilket är glädjande. I den här affären möter vi kundens
krav på bra funktioner, en snabb installation och en enkel utrullning till flera kontor på två kontinenter. I
första fasen är det fokus på bokning av arbetsplatser men vi ser bra möjligheter för utökning både med
flera funktioner och flera av kundens kontor globalt. En ren mjukvaruinstallation som denna passar
väldigt bra för en snabb global expansion.” säger Anders Malmström, VP Sales Europe på Flowscape.  

För denna kund har det varit viktigt med en effektiv lösning för bokning av arbetsplatser där
möjligheterna att utöka med nya funktioner och kontor är enkelt. Bolaget avser utöka installationen med
nya funktioner löpande allt eftersom kontoren öppnas upp på olika marknader. Flowscape mötet även
kundens krav på avancerade bokningsregler för anställda. Hur och var en anställd kan boka arbetsplatser
kan styras beroende på vilken enhet eller projektgrupp som den anställde tillhör.

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


