
Flowscape får genombrottsorder på
amerikanskt prestigesjukhus
Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer
Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används. För Flowscape är detta ett
viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på
42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen
återkommande.

”Även om Flowscape har kunder i sjukvårdssektorn i andra länder, så är detta vår första
sjukhuskund i USA. Sjukvårdssektorn i USA har uppskattningsvis mer än 20 miljoner anställda
så det finns stora möjligheter för oss. Den här kunden skall initialt främst analysera nyttjandet
av sina kontorslokaler, men vi ser även potential att de utökar lösningen till andra delar av
verksamheten. Förhoppningen är även att de implementera Flowscapes hela lösning för
hybridarbete, med platsbokning, Flowplanner och rumsbokning. Kunden valde Flowscape
eftersom de tyckte att vi har marknadens starkaste kontorsanalyslösningen med det bredaste
utbudet av sensorer och en lättanvänd och flexibel analysportal men även att vi har en
världsledande lösning för hybridarbete.” säger Magnus Arildsson, VD för Flowscape USA.

Läs mer på vår hemsida.

Kunden kommer använda 300 sensorer för analys av nyttjandet av arbetsplatser i ett av deras
kontor i Kalifornien. Efter några månaders mätning flyttas sensorerna till ett annat kontor för att
kunna analysera kontorsnyttjandet även där. Kunden har ca 11,000 anställda och lösningen i
denna order omfattar sensorer under arbetsplatser och analysportal med grafer för hur ytorna
används.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email:
ca@skillscorp.se
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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


