
Flowscape får ny stororder
En befintlig global kund med över 100,000 anställda, lägger en order på att utöka Flowscapes
rums- och platsbokningslösning till fler kontor. Ordervärdet är 1,1 MSEK och inkluderar både
mjukvara och installationstjänster.

”Vi ser att flera av våra stora globala kunder börjar återvända till kontoren. Denna kund köper ytterligare
licenser löpande när antalet användare av systemet ökar. Ursprungligen omfattade kundens lösning
endast rumsbokning, men arbetsplatsbokning lanseras nu över deras kontorsbestånd globalt. I nuläget är
det endast en bråkdel av kundens anställda som har återvänt till kundens kontor. Tillväxtpotentialen är
stor när fler anställda återvänder till kontoren och börjar använda Flowscapes system för att boka
arbetsplatser och planera vilka dagar de skall vara på kontoret. Vid denna tidpunkt kommer ytterligare
Flowscape -licenser att köpas. ” säger Peter Reigo, VD och grundare.

Denna kund har haft Flowscape’s system för rumsbokning sedan 2017 och lösningen är installerad på
130 av kundens kontor i mer än 40 länder. Installationen utökas nu till ytterligare kontor och
platsbokning är en viktig del i strategin för en säker återgång till kontoren. Flowscapes har även en
funktion där de anställda kan planera vilka dagar de kommer arbeta på kontoret utifrån sitt team eller
kollegors veckoplanering. Något som ökar samarbetet på kontoret. På längre sikt ser kunden även
Flowscape som ett viktigt hjälpmedel för att spara kontorsyta och optimera dem för samarbete och
kreativitet.

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


