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XMReality skriver samarbetsavtal med franska SOCAPS 
 
XMReality AB och SOCAPS S.A., ett ledande franskt företag för teknisk assistans inom 
förpackningar för livsmedelsindustrin, har skrivit ett samarbetsavtal som innebär att SOCAPS 
kommer att erbjuda Remote Guidance till sina kunder. SOCAPS kunder är typiskt 
maskinleverantörer till tillverkningsindustrin med hela världen som arbetsplats. De assisterar 
kunderna med design, sammanbyggnad, driftsättning samt underhåll av deras utrustning. 
SOCAPS har 800 tekniker, är aktiva i 50 länder samt har 13 säljkontor runt om i världen. 
 
Samarbetet innebär att SOCAPS kommer att erbjuda XMReality Remote Guidance som del av sitt 
serviceerbjudande till deras Original Equipment Manufacturer (OEM) kunder, i syfte att implementera 
innovativa serviceerbjudanden. 
 
”Tack vare partnerskapet med XMReality kan vi erbjuda våra OEM kunder att bli deras ögon och händer runt 
om i världen. Vi kopplar enkelt ihop våra lokala team i över 50 länder till en tillverkares helpdesk för att 
överföra kunskap och att säkra kvalitén i ingripandet. Genom att nyttja Augmented Reality genom XMRealitys 
lösning kan vi öka värdet som levereras till våra kunder och samtidigt optimera arbetet för våra interna team” 
säger SOCAPS VD Thomas Meyer. 
 
Till att börja med inkluderar partnerskapet ett antal licenser som SOCAPS använder för att supportera deras 
OEM kunder och utvärdera upplägget. 
 
”Frankrike är ett starkt industriland och ett uppenbart fokusområde för XMReality. Partnerskapet med 
SOCAPS innebär, förutom tillgänglighet till den franska marknaden, åtkomst till SOCAPS globala kundbas. 
Remote Guidance är väl lämpat att inkluderas som en del av deras serviceerbjudande då det genererar 
ytterligare värde för alla inblandade”, sägerJörgen 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 person 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. Produkten används i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, General Electric, AB Inbev, Sidel, 
Hexagon, Bühler and Minibea Intec är några av de mer än 60 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och 
USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: 
www.xmreality.com 

Om SOCAPS 
För mer information om SOCAPS besök: www.socaps.coop 


