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XMReality tecknar avtal med Atea Sverige  
 
XMReality har tecknat ett partner- och återförsäljaravtal avseende hårdvara och mjukvara med Atea 
Sverige, som är marknadsledande inom it-infrastruktur och drivande inom informationsteknologi på den 
svenska marknaden. Avtalet innebär att XMReality Remote Guidance™ blir en del av Ateas produktutbud 
och kan nyttjas av fler av Ateas kunder. 
 
Den rådande situation som världen står inför gör att behovet av tekniska lösningar som möjliggör arbete, 
utbildning och guidning på distans ökar. Där kan Remote Guidance vara ett alternativ för privata och offentliga 
verksamheter som nu ser över och skapar nya processer och metoder.  Redan idag nyttjar flera av Ateas 
kunder XMReality Remote Guidance.  
 
”Atea är en nyckelspelare på den svenska marknaden och vi är stolta över att signera detta partnerskap och 
återförsäljaravtal, där 400 säljare i Sverige kommer att kunna erbjuda XMReality Remote Guidance till sina 
kunder. Med den ledande position som Atea har ser vi stora möjligheter i att nå nya marknader och skapa 
innovativa lösningar för en gemensam tillväxt, vi ser även stora möjligheter i Ateas position mot myndigheter 
som nu ges möjligheten att beställa XMReality Remote Guidance” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality. 
 
Avtalet innebär inte några intäkter för XMReality i samband med avtalstecknandet. Intäkter genereras när 
Atea säljer XMReality Remote Guidance till sina kunder. 
 
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 Atea 
Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum och drivande inom 
informationsteknologi på den svenska marknaden. Våra 2 600 specialister finns runtom i hela landet, från 
Kiruna i norr till Malmö i söder, och förser kunder med spetskompetens, produkter, tjänster och lösningar. För 
mer information, besök: www.atea.se 


