
Panasonic Homes använder XMReality för att komma in på Nya
Zeelands bostadsmarknad
Panasonic Homes, ett dotterbolag till Panasonic Corp., är verksamma inom bostadsbranschen med kompetens inom
bostadsbyggande. De genomförde nyligen sitt första projekt utanför Asien med en leverans av en förkonstruerad
prototypbostad till Nya Zeeland. På grund av reserestriktioner användes XMReality Remote Guidance för att leda den
första etappen av byggnadsuppförandet på distans från Japan.

I Nya Zeeland finns det behov av att bygga fler varma, torra och prisvärda bostäder vilket ledde regeringen till att bjuda in utländska
bostadstillverkare med fokus på förkonstruerade bostäder att delta i Kiwi Build-projektet. Panasonic Homes var en av dessa tillverkare och
de samarbetade med Nya Zeelands största bostadsbyggnadsföretag Mike Greer Commercial, MGC, för att leverera en prototyp. När
konstruktionerna startade kunde Panasonic Homes ingenjörer inte vara på plats på grund av reserestriktionerna. Istället använde de
XMReality Remote Guidance för att styra det lokala MGC-teamet genom den första delen av byggnadsuppförandet på distans. Panasonic
Homes är kund hos XMReality och började använda programvaran med detta specifika projekt i åtanke.

För mer information om projektet och genomförandet, titta på denna video från Panasonic Homes.

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

About Panasonic Homes
Panasonic Homes Co., Ltd. was founded in 1963 by Panasonic Corp. founder Konosuke Matsushita. For more than 50 years, the
company has expanded its housing business in Japan and enhanced expertise andtechnology in home construction. As of 2019 from
1963, total home sales have reached around 430,000 units and 2019 from 1977, total apartment sales have reached around 380,000 units.
This company has become a subsidiary of Panasonic Corp. in October 2017 changed its name from PanaHome to Panasonic Homes in
April 2018. Panasonic Homes entered the Taiwan market in 2010, Malaysia 2012, and Indonesia in 2017, and has expanded its housing
business from tread houses to condos. The company also expands its services from the interior business to the construction business. In
January 2020, Panasonic Homes became a group company of Prime Life Technologies Corporation, which was newly founded by
Panasonic Corporation and Toyota Motor Corporation with the aim of achieving future-oriented town development. Read more at
https://homes.panasonic.com/english/


