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XMReality Remote Guidance - Strategisk nyckellösning för 
Strömsholmen 
 
Strömsholmen, en internationellt ledande tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system 
för pressverktyg samt tunga terränggående fordon gör strategisk satsning på Remote Guidance. 
Efter ett års framgångsrik intern användning rullar man nu ut lösningen globalt med fokus på 
oöverträffad support för partners och kunder.  
 
Strömsholmen ingår som en del av Force & Motion Control inom Barnes Group Inc. (NYSE:B) och har med 
95% exportandel distributörer i 60 länder. Att då kunna erbjuda snabb och högkvalitativ kundsupport blir en 
alltmer strategisk konkurrensfaktor på den globala marknaden. 
 
”Under 2020 kommer vi att expandera användandet av Remote Guidance med våra kunder globalt. Med den nya 
funktionen Flerparts-samtal får vi nu möjlighet att låta lösningen penetrera hela vägen genom vårt 
distributörsnätverk, särskilt i Asien där vi möter ett extra stort intresse för lösningen. Vi ser också att Remote 
Guidance kan stödja och förstärka andra tjänster som vi har lanserat till marknaden under de senaste åren. 
Remote Guidance är en hörnsten i vår ambition att bygga en signifikant och lönsam serviceaffär parallellt med vår 
traditionella komponentaffär, säger Zoltan Pap, som är Produktchef på Strömsholmen AB.” 
 
”Vi ser Strömsholmens nästa steg i implementationsprocessen som särskilt intressant i och med att det visar hur 
vår lösning kan erbjuda direkt interaktion med slutkunderna. Distributörer kan snabbt lösa problem tillsammans 
med sina kunder med stöd i realtid från tillverkarens experter. Vår unika webbklient gör att kommunikationen med 
kunden blir oberoende av vilken mjuk- och hårdvaruplattform de har.”, säger Johan Castevall, VD på XMReality. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Castevall, VD XMReality 
Telefon: +46 (0)73 356 04 81 
E-mail: johan.castevall@xmreality.se 
 
Om XMReality Remote Guidance™ 
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, 
pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar: 

• En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man 
vore där 

• Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning 
• Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter 

 
 
Om XMReality 

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad 
förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans 
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de 
uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, 
Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com 
 
 
Om Strömsholmen 

Strömsholmen AB utvecklar, tillverkar och marknadsför gasfjädrar och gashydrauliska system för 
pressverktyg och tunga terränggående fordon. Företaget har utvecklat och förfinat denna teknik sedan 1983 
och är sedan många år världsledande med en export på 95 procent. Strömsholmen AB grundades redan år 
1876 och har utgått från småländska Tranås, mitt mellan Jönköping och Linköping i 141 år.  Företaget är ca. 
500 anställda i åtta länder med egen tillverkning och montering i Sverige och Nordamerika, samt distributörer 
i 46 länder. Företaget ingår som en självständig del i Barnes Group Inc (NYSE:B) i USA. 


