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Första farmaceutiska applikationen av XMReality Remote Guidance
Alfasigma s.p.A, ett italienskt farmaceutbolag, kommer börja använda XMReality Remote
Guidance i sin verksamhet. Det inledande kontraktet inkluderar främst mjukvara och är av
återkommande karaktär.
Detta är den första farmaceutiska applikationen av XMReality Remote Guidance och Alfasigma planerar att
använda Remote Guidance i flera steg av deras verksamhet. Däribland kundbesök på distans, inspektioner och
revisioner, teknisk assistans från leverantörer samt support mellan deras egna anläggningar. Alfasigma har
flera produktionsanläggningar i Italien samt ett stort antal dotterbolag runt om i världen.
”Vi har sedan tidigare haft applikationer inom telemedicin, men att nu via Alfasigma se att XMReality Remote
Guidance börjar användas inom den farmaceutiska sektorn är en milstolpe för oss. Vi kommer att göra vårt
yttersta för att stötta Alfasigma framledes”, 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™
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 (Applikation program 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 Alfasigma
Läs mer om Alfasigma på www.alfasigma.com
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