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XMReality utökar sin satsning på Remote Guidance till tyska
marknaden
XMReality utökar sin satsning i Tyskland att erbjuda XMReality Remote Guidance till tyska
industribolag. XMReality har under februari registrerat ett tyskt dotterbolag, XMReality GmBH,
och via kontoret i Hamburg utökas nu satsningen på sälj- och marknadsaktiviteter gentemot
tyska industribolag. Efter bearbetat tyska kunder under en längre tid står det nu klart att det finns
en tydlig efterfrågan på XMRealitys lösning på den tyska marknaden.
XMReality har sedan länge haft tyska industrikunder som drivit olika pilotprojekt inom remote guidance. Idag
har vinsterna med konceptet blivit allt tydligare. Fler och fler industribolag börjar erbjuda olika tjänster på
distans. Ett exempel är Minebea Intec som satsar på att integrera XMRealitys lösning i sitt eget
kundserviceerbjudande.
Två extra intressanta branscher på tyska marknaden är förpacknings- och bryggeribranschen där kunder som
globala koncernerna Sidel och Inbev redan etablerat sin användning av XMReality Remote Guidance.
“Vi ser en stor möjlighet genom att erbjuda XMReality Remote guidance till tyska industribolag. Efterfrågan
ökar i takt med att industribolagen vill bygga nya digitala erbjudanden runt de traditionella
industriprodukterna. Då blir XMReality Remote Guidance en viktig pusselbit i industribolagens erbjudanden”,
säger Johan Castevall, VD 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
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