
XMReality lanserar flera nya produktfunktioner
XMReality har precis lanserat flera nya funktioner för XMReality Remote Guidance. Produktutvecklingen är
kunddriven och de nya funktionerna inkluderar bland annat möjligheten att bjuda in icke-användare till flerpartssamtal.

”Vi har en aktiv dialog med våra kunder för att förstå vilka ytterligare funktioner de skulle kunna dra nytta av. Naturligtvis strävar vi också
efter att stärka vår konkurrenskraft genom smart produktutveckling. Vårt mål är inte att vara det mest tekniskt avancerade remote guidance
verktyget - vi vill istället vara det mest använda tack vare en konkurrenskraftig teknisk plattform som fokuserar på användarvänlighet.”
Säger Per Unell, teknisk chef på XMReality.

De nya funktionerna inkluderar möjligheten att bjuda in personer som inte har ett XMReality-konto till gruppsamtal, ny funktionalitet när
produkten används med smarta glasögon, ytterligare möjligheter till kundspecifik branding och uppdatering av ett av licenskoncepten. Mer
information om funktionerna finns här.

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


