
Tekniska verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag, beställer
XMReality Remote Guidance
Tekniska verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag inom bland annat energiproduktion, vatten-, avlopps- och
avfallshantering, beställer XMReality Remote Guidance. Företaget kommer att utrusta servicetekniker inom området
mätteknik med lösningen i syfte att snabbare och enklare lösa serviceuppdrag inom verksamheten.

”Det är glädjande att notera att Tekniska verken återigen inom sin bransch går i frontlinjen för ny teknologi. Fördelarna med Remote
Guidance är uppenbara inom detta segment och jag är övertygad om att lösningen kommer kommunens invånare tillgodo i form av
kostnadsbesparingar, reducerat resande och därmed ett minskat klimatavtryck,” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +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, 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 Tekniska verken
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar
våra kunders vardag. Tekniska verken ägs av Linköpings kommun. Tillsammans kunderna tar företaget hand om och nyttjar jordens
resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Företaget är en del av drygt 215 000 privat- och företagskunders
vardag. Läs mer på www.tekniskaverken.se


