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XMReality och Hexagonföretaget myVR Software (Xalt | 
Visualization) inleder samarbete  
 
XMReality och Hexagonföretaget myVR Software inleder samarbete där XMRealitys Remote 
Guidance lösning integreras i Hexagon Xalt | Visualization plattform för AR lösningar.  
 

Den gemensamma lösningen innebär att utvecklare som använder myVR Softwares AR-plattform Xalt | 
Visualization på ett enkelt sätt kan bygga lösningar som också innefattar XMRealitys funktioner för Remote 
Guidance. Tillsammans möjliggör detta mycket kraftfulla lösningar som kombinerar AR-baserade automatiska 
instruktioner med tillgång till expertkompetens på distans.  

”XMRealitys remote guidance lösning bidrar till att stärka vår teknologiplattform, speciellt eftersom Xalt | 
Visualization platform används av många av Hexagons produkter. Vi kan på det här sättet lättare tillföra mervärde 
till Hexagons kunders digitala transformationsprocesser”, säger Rune Fjellvang, VD på myVR Software och 
evangelist för Hexagon Xalt. 
 
“Vi ser en spännande möjlighet att integrera vår tjänst i myVR Softwares lösning, där XMReality bidrar till att 
stärka det totala erbjudande för myVR Software. Vi ser fram emot detta första gemensamma projekt som 
förhoppningsvis lägger grunden för ett framgångsrikt långsiktigt samarbete”, säger Jörgen Remmelg, VD 
XMReality. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jörgen Remmelg, VD XMReality  
Telefon: +46 739 822 409 
E-mail: jorgen.remmelg@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 person på distans, ’som om 
man vore där’ 

• Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning 
• API:er som möjliggör integration av XMReality med kundens övriga system 

 
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 Professional 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 myVR Software 
Hexagon, noted on the Stockholm Stock Exchange, has over 20 000 employees in more than 50 countries 
and net sales of approximately 4000 MEUR. Learn more at www.hexagon.com.	 

myVR software AS, the core visualization team at Hexagon Xalt Visualization, is a cutting-edge software 
development company specializing in developing and delivering a wide range of visualization technologies for 
mobile, desktop, AR, VR and web.		The features offered by myVR are shared technology components for 
visualization and interaction across the divisions of Hexagon. For more information please see 
www.hexagonxalt.com  


