Cytiva utökar sitt användande av XMReality Remote Guidance
Cytiva, tidigare GE Healthcare Life Science, ökar sitt användande av Remote Guidance genom att beställa ytterligare
licenser för global implementering inom hela sin verksamhet. Användandet kommer att fokusera på träning,
mentorskap och support till servicetekniker på fältet som för den globala kundbasen installerar och underhåller
företagets proteinrenings-system som typiskt användningsområde.
"XMReality levererar en unik digital upplevelse till våra kunder genom en snabb, effektiv samt intuitiv kommunikationsapplikation. Föreställ
er möjligheten att genom förstärkt verklighet (Augmented Reality) i kundens laboratorium, där en Cytiva fälttekniker befinner sig, supportera
kundens instrument med unik hands-overlay på en vanlig telefon eller I-Pad. Detta händer nu.", säger Christophe Hiette, service
productivity manager vid Cytiva Life Science
‘Vi inledde samtalen med Cytiva i november 2018, blev en godkänd leverantör i januari 2019, genomförde ett pilotprojekt under våren och
sommaren 2019 och rullade sedan ut servicen inom valda delar av bolaget i september 2019. Det är mycket glädjande och motiverande att
nu konstatera en implementation av servicen globalt i bolaget”, 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 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 Cytvia
Cytiva is a global provider of technologies and services that advance and accelerate the development and manufacture of therapeutics.
Formerly part of GE Healthcare Life Sciences, the company have a rich heritage tracing back hundreds of years, and a fresh beginning
since 2020. Our customers undertake life-saving activities ranging from fundamental biological research to developing innovative vaccines,
biologic drugs, and novel cell and gene therapies. Our job is to supply the tools and services they need to work better, faster and safer,
leading to better patient outcomes. Cytiva is a global life sciences leader with over 7000 associates across 40 sites who are dedicated to
our vision to improve access to life-changing therapies that transform human health. Read more at www.cytivalifesciences.com/

