
Flowscape-kund expanderar i Australien
En stor global kund med fler än hundra Flowscape-installationer utökar nu med
ytterligare ett kontor i Melbourne, Australien. Detta är ett viktigt steg i deras strategi för
det nya hybrida arbetssättet och för att analysera kontorens nyttjande. Ordervärdet det
första året är på 132,000 AUD (950,000 SEK) och därefter 36,500 AUD (260,000 SEK)
årligen återkommande licenser. 

”Vi ser nu att företag världen över söker IT-lösningar för det nya hybrida arbetssättet där
personalen fortsätter arbeta två till tre dagar i veckan hemifrån. Vi startade samarbetet med
denna kund redan 2019 och vi har lyssnat och anpassat oss efter deras behov sedan dess.
Under pandemin var det social distansering på arbetsplatsen som efterfrågades och nu är det
arbetsplatsbokning, verktyg för planering av arbetsveckan på kontoret och kraftfulla analyser
av hur kontoren används som efterfrågas. Dessa behov förutsåg Flowscape redan tidigare och
idag får vi återkopplingen från våra kunder och kundmöten att vi ligger flera steg före våra
konkurrenter med våra lösningar för det nya hybrida arbetssättet. Vi arbetar alltid nära våra
strategiska kunder med produktutvecklingen och det kommer vi fortsätta göra.” säger Peter
Reigo, VD och grundare på Flowscape.

Läs mer på vår hemsida.

Kunden har redan Flowscape installationer i Sydney, Brisbane och Perth. Den nya
installationen i Melbourne omfattar Flowscapes lösningar för rumspaneler, rumsbokning,
bokning av arbetsplatser, sensorer i mötesrum, smarta USB-sensorer för arbetsplatser, Busy
Light samt analysportal med grafer för hur kontoret används.

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
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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


