
 

PRESSMEDDELANDE 
DATUM: 20 DECEMBER, 2019 

1 
 

Världsledande förpackningskoncernen Sidel tecknar globalt avtal 
med XMReality  
 
Sidel, en världsledande förpackningskoncern och en av tre divisioner inom Tetra Laval har 
tecknat ett globalt avtal med XMReality för att effektivisera sin kundservice och fältservice-
arbete. Sidel kommer att expandera användningen av XMReality Remote Guidance globalt.  
 
Under 2019 sammanslogs de två förpackningskoncernerna Gebo Cermex och Sidel och tog namnet Sidel. 
XMReality Remote Guidance är i och med detta avtal tillgängligt för 9 stycken service center inom koncernen. 
Det globala avtalet stödjer Sidels mål att samla alla tjänster för XMReality Remote Guidance i ett och samma 
avtal.  
 
Avtalet innehåller en viktig systemintegration (ADFS) för att förenkla användarhanteringen. Denna integration 
att göra det ännu enklare för Sidels anställda att använda XMReality Remote Guidance.  
 
”Att XMReality nu används globalt hos Sidel är en viktig milstolpe på vår resa att bli den mest använda 
remote guidance lösningen i världen. Genom att möta kundernas behov att integrera vår lösning med 
kundens befintliga system, kommer vi att kunna vara en strategisk samarbetspartner till Sidel under många år 
framåt”, säger Johan Castevall, VD XMReality. 
 
Baserat på avtalet har en order tecknats för den kommande 12 månaders perioden. Ordern inkluderar 
XMReality Remote Guidance programvara and XMReality Web Client. Ordervärdet är 0,8 msek och kommer 
att intäktsföras under 2020. Avtalet innebär automatisk förnyelse efter 12 månader om det inte sägs upp av 
kunden. 
 
 
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 Sidel 
Sidel, one of three industry groups of Tetra Laval, is a leading provider of equipment and services solutions 
for packaging beverage, food, home and personal care products. Sidel has over 170 years of experience with 
proven expertise in blowing, filling, labelling, material-handling, end-of-line and line-engineering solutions, 
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including an innovative focus on the factory of tomorrow with advanced systems. People all over the world 
consume products packaged by Sidel Group solutions every day.Each of those packaging solutions is 
developed according to our goal to deliver the highest quality standards to consumers. We are a leading 
provider of equipment, services and complete solutions for packaging liquids, foods, home and personal care 
products in PET, can, glass and other materials.There are close to 40,000 Sidel Group machines in operation 
in over 190 countries today. Every one of them is the result of our almost 170 years of proven experience and 
innovation. We continually focus on providing partners with advanced systems, line engineering and 
innovation that are designed with one thing in mind: to ensure you reach your business goals. www.sidel.com 
 
XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB 
Telefon: +46 (0)8 121 576 90 
Certifiedadviser@redeye.se  
 
Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande fredagen den 20 december, 2019 kl.13:15. 


