
Tekniska Verken implementerar XMReality
Remote Guidance inom ytterligare
affärsområden
XMReality AB och Tekniska Verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag, har idag
signerat ett 24-månaders avtal i syfte att leverera Remote Guidance till flertalet
affärsområden inom koncernen. Totala kontraktsvärdet för tvåårsperioden uppgår till
900 TSEK och täcker enbart mjukvara.

"Den nya beställningen innebär en flerfaldig ökning av den tidigare order vi fick från denna kund så sent
som förra hösten. Det är uppenbart att Tekniska Verken har genomfört sin implementation väl och
numera finns vår tjänst inom fjärrvärme, bredband samt vatten. Tekniska Verken är helt klart ett företag
inom sitt segment i teknikens framkant, där kommunens invånare tar del av detta i form av
kostnadsbesparingar, reducerad resande och ett minskat klimatavtryck. Det är också uppenbart att vi
inom XMReality ser möjligheten till affärer med liknande bolag i hela Sverige", säger Jörgen Remmelg,
VD på XMReality.

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-07 09:26 CET.

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,
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 XMRealitys

Om Tekniska verken
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och
effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tekniska verken ägs av Linköpings kommun.
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Tillsammans kunderna tar företaget hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta
och mindre påverkan på miljön. Företaget är en del av drygt 215 000 privat- och företagskunders vardag.
Läs mer på www.tekniskaverken.se
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