
XMReality och Zebra signerar partnerskapsavtal
XMReality AB och Zebra, med huvudsäte i Illinois, USA, har inlett ett partnerskapsavtal för att erbjuda XMReality
Remote Guidance med Zebras bärbara lösningar. Zebra stärker frontlinjen hos företag inom flera industrier med
produkter och lösningar för datahantering som t.ex. mobila datorer, streckkodsläsare, lokaliseringssystem och
tjänster. XMReality Remote Guidance kommer erbjudas tillsammans med Zebras smarta glasögon för att lösa
komplexa problem snabbare och mer effektivt. XMReality mjukvaran kommer även vara kompatibel med Zebras
handhållna enheter.

Avtalet som sådant garanterar inte någon initiell orderingång eller intäkt.

”Vi ser verkligen fram emot det här partnerskapet” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality ”Zebra är kända som marknadsledaren för
streckkodsläsare med en global täckning och ett brett utbud av olika marknadsapplikationer. Jag är övertygad om att XMReality Remote
Guidance tillsammans med Zebras smarta glasögon kommer utgöra ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande som hjälper slutkunden
att spara både tid och pengar, framför allt då ökad rörlighet och handsfree förmåga behövs.”

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 globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Hexagon,
Bühler and Minibea Intec är några av de mer än 90 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 Zebra
Zebra (NASDAQ: ZBRA) empowers the front line of business in retail/ecommerce, manufacturing, transportation and logistics,
healthcare, public sector and other industries to achieve a performance edge. With some 8 200 employees, 100+ global offices in 45
countries, Zebra deliver industry-tailored, end-to-end solutions that intelligently connect people, assets and data to help our customers
make business-critical decisions. The market-leading solutions elevate the shopping experience, track and manage inventory as well as
improve supply chain efficiency and patient care. Further information is available under www.zebra.com


