
Flowscape får mjukvaruorder i
Storbritannien och Irland
Ett brittiskt bolag inom den finansiella sektorn har valt Flowscapes system för att boka arbets-
och parkeringsplatser för tre av sina kontor i Storbritannien och Irland. Lösningen är en viktig del
i deras strategi för en effektiv arbetsplats efter pandemin. Ordervärdet första året är 470.000 SEK
och därefter 370.000 SEK årligen.

”Storbritannien börjar nu öppna upp igen och vi ser en ökande mängd inkommande förfrågningar av
våra produkter. Denna kund kom in via vår hemsida och efter en pilot har de nu valt att implementera
Flowscapes lösning på alla deras kontor. Vi är väldigt glada för att de valde oss för att stötta deras
strategi för en effektiv arbetsplats efter pandemin. Det är extra roligt att vår nya lösning för hantering av
parkeringsplatser rullas ut i Storbritannien.” säger Gary Bernstein, Säljansvarig Storbritannien & Irland.

Kunden väljer att implementera Flowscapes lösning för att både boka och blockera arbetsplatser samt
bokning av parkeringsplatser. Lösningen implementeras på tre olika kontor i Storbritannien och Irland.
Kundens användare kommer kunna boka resurserna via Flowscape’s interaktiva 3D karta i sin
smartphone, på sin laptop eller i en surfplatta.

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


