XMReality tecknar kontrakt med globala förpackningsföretaget
MULTIVAC Group
MULTIVAC Group, en ledande global leverantör av förpackningslösningar, har valt att beställa XMReality Remote
GuidanceTM. Kontraktet inkluderar XMReality Remote Guidance mjukvara till ett värde av cirka en halv miljon SEK
och förnyas på årlig basis. MULTIVAC Group planerar att använda Remote Guidance i deras globala verksamhet och
främst inom deras helpdesk för att stötta sina kunder.
MULTIVAC Group har mer än 80 dotterbolag spridda över hela världen samt kunder i över 140 länder. De arbetar med integrerade
förpackningslösningar med fokus på bearbetning av förpackningar, portionering, etiketter samt märkning såväl som inspektioner och
hantering. XMReality Remote Guidance har framgångsrikt testats och implementerats av flera nordiska filialer och kommer nu att börja
användas i totalt 20 av MULTIVAC Groups dotterbolag.
”Vi är väldigt stolta över att bli valda av MULTIVAC och kommer göra vårt yttersta för att assistera dem med utrullningen till deras 20
dotterbolag. Det här kontraktet är ett av många den senaste tiden där vi ser att den teknologiska mognaden hos köparna ökar; de har en
tydlig bild av vad de vill uppnå med användandet av XMReality Remote Guidance och genomför en välstrukturerad utvärderingsfas.
Något som lägger en väldigt bra grund för att framgångsrikt använda Remote Guidance!” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +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 nästan 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, General Electric, AB
Inbev, Sidel, Hexagon, Bühler och Minibea Intec är några av de mer än 80 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 MULTIVAC
MULTIVAC is one of the leading suppliers of integrated packaging solutions with a focus on packaging, processing, portioning, labelling
and marking as well as inspection and handling. The MULTIVAC Group has approximately 6,500 employees worldwide, with some 2,300
based at its headquarters in Wolfertschwenden. With over 80 subsidiaries, the Group is represented on all continents. More than 1,000
sales advisors and service technicians throughout the world use their know-how and experience to the benefit of customers, and they
ensure all installed MULTIVAC machines are utilized to their maximum. Further information can be found at: www.multivac.com

