
XMRealitys senaste uppdateringar förenklar
global användning
Idag släppte XMReality flera nya produktfunktioner: möjligheten att visa och guida på
inspelade videos från mobil, ytterligare språkalternativ, förbättringar av ”Web Guide
Station” och mobilapplikationernas användargränssnitt.

De senaste produktuppdateringarna förenklar XMRealitys programvara och möjliggör ytterligare global
skalbarhet för produkten. En av XMRealitys kärnstrategier, ”Enkelhet”, har tillämpats på den senaste
uppdateringen och har tagit lösningen till nästa nivå.

”Vi strävar ständigt efter att sänka tröskeln för att användandet av remote support, och
användarvänlighet är en mycket viktig aspekt av detta. Jag är väldigt nöjd med de förbättringar vi har
gjort i Q2-versionen och tror att de kommer att hjälpa oss att öka vår användarbas ytterligare.” - Per
Unell, CTO XMReality.

Web Guide Station är en helt webbaserad lösning, dvs. används i en webbläsare utan behovet att ladda
ner någon programvara. Denna har nu utökats med flera funktioner som gör det möjligt för användare
att spela in och ta bilder under ett samtal och lägga till kontakter i pågående samtal. XMReality har
också adderat möjligheten för användare att se sin egen samtalslogg i Web Guide Station.

Det nyligen förbättrade användargränssnittet i mobilapplikationen förenklar navigeringen och har
utvecklats baserat på användarnas beteende.

Den senaste produktuppdateringen inkluderar också möjligheten att visa och guida på inspelade
videos när lösningen används från en mobilapplikation. Detta förbättrar expertens upplevelse under
pågående samtal.

Federated Login Support ökar kunders tillgänglighet och skalbarhet när de ansluter lösningen till
befintligt Active Directory.

XMReality har dessutom lagt till fem nya språk; Tjeckiska, danska, finska, polska och rumänska och
stöder nu 16 språk totalt. Kombinationen av vägledningsfunktioner och utökat språkstöd hjälper kunder
och partners att överbrygga språkbarriärer och bli ännu effektivare vid expansion inom deras respektive
marknader.

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
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• 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,
Heineken och Saab 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 

https://xmreality.com/

