Esko lägger två-årsorder på XMReality Remote Guidance efter
lyckat pilotprojekt
Esko, ett globalt företag aktiva inom förpackningsindustrin och med huvudkontor i Gent, Belgien, har lagt en order på
XMReality Remote Guidance för en period av minst två år. Det primära användningsområdet är att guida kunder och
interna fälttekniker för service av avancerade förpackningsmaskiner och tryckpressar. Ordern lades efter ett lyckat
pilotprojekt där Esko utvärderade användningsområden för Remote Guidance samt dess fördelar.
"I Eskos pilotprojekt var förbättringen av servicemätvärden så bra att det var ett enkelt beslut för företaget att fortskrida till en operationell
fas med en uppenbart bra avkastning på investeringen. Eskos pilot har varit en av de bästa vi har sett med tydligt fastställda
användningsområden och tillhörande mätvärden med snabb och högkvalitativ utvärdering.” 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 Esko
Esko, a Danaher company, connects people, processes and tools to meet the needs of global brands and the people who trust them.
Esko customers bring consumer products to life with accuracy, efficiency and speed. Packaging for 9 out of 10 major brands is produced
by Esko customers today. Headquartered in Gent, Belgium, Esko employs 1800 people worldwide with a unique focus on the packaging
sector. Esko is the undisputed global market leader in digital flexo imaging. A globally deployed service staff of more than 500 help improve
customer processes and guarantee maximal uptime. Further information is available under www.esko.com/

