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XMReality förser Nestlé med Remote Guidance teknologi
XMReality kommer förse Nestlé, ett schweiziskt livsmedel- och dryckesföretag, med Remote Guidance
teknologi. Idag signerade de två företagen ett globalt Master Service Agreement. Avtalet är obegränsat i
tid och volym och kommer därmed inte att utgöra en garanti för ordervolymer. XMRealitys lösning
kommer att användas främst mellan Nestlés produktionsanläggningar för att förbättra effektiviteten. Det
initiala ordervärdet utgör cirka 900 000 SEK och omfattar resterande delen av 2020.

“Vi är väldigt stolta över att signera det här Master Service Agreement och addera Nestlé till vår kundbas. Vi
kommer nu arbeta tillsammans för att ta nästa steg med Remote Guidance. Det här avtalet är ett tydligt
tecken på att teknologin mognar och att XMReality har en välpaketerad produkt som är enkel att börja
använda. Vi ser fram emot att arbeta med Nestlé och kommer göra vårt yttersta för att deras användning av
Remote Guidance ska bli en framgång”, säger Jörgen Remmelg, VD på 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™
XMReality 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 (Application Programming Interfaces) 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 Nestlé

För mer information om Nestlé, besök www.nestle.com
XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 576 90
www.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 tisdag den 21 april 2020 kl.10:30 CET.
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