XMReality AB påbörjar försäljning till APAC genom
återförsäljaravtal med NTT Solutions
XMReality AB (publ) har tecknat ett partneravtal för återförsäljning av XMReality Remote Guidance TM med Nippon
Telegraph and Telephone Solutions, vanligen benämnt NTT. NTT Solutions är en av de topp 10 största globala
leverantörerna av företags och IT service. De hjälper kunder med utveckling och implementering av
digitaliseringsverktyg för ökad effektivitet och deras fokus är på multinationella företag inom den snabbt växande
Asia-Pacific (APAC) marknaden.
Avtalet ger NTT Solutions rätten att sälja samt marknadsföra XMReality Remote Guidance TM till deras kundbas, både som en fristående
lösning samt som en integrerad del av en större lösning. NTT Solutions är sedan tidigare en återförsäljare av RealWear smarta glasögon
och kommer att skapa en paketlösning tillsammans med XMReality för att erbjuda en komplett setup för remote guidance.
”Det här är ett viktigt partnerskap som återigen påvisar relevansen och kvalitén hos XMReality Remote GuidanceTM då vi ingår avtal med
en global spelare inom digital teknologi. För ett partnerskap inom APAC regionen så hade vi inte kunnat hitta en bättre partner och jag ser
verkligen fram emot detta samarbete.” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.
Partneravtalet innebär inte några intäkter för XMReality i samband med avtalstecknandet. Intäkter genereras när NTT Solutions säljer
XMReality Remote Guidance till sina kunder.

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 Professional, Sidel,
Hexagon, Bühler and 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 NTT
NTT is a top 10 global business and IT services provider with more than 100,000 professionals in over 50 countries.
NTT partners with clients to navigate and simplify the modern complexities of business and technology, delivering the insights,
solutions and outcomes that matter most. We deliver tangible business results by combining deep industry expertise with applied
innovations in digital, cloud and automation across a comprehensive portfolio of consulting, applications, infrastructure and business
process services. Read more about NTT at www.global.ntt

