
XMReality nu en del av Microsofts
partnernätverk
XMReality har nu anslutit sig till Microsoft Partner Network (MPN) som en
oberoende mjukvaruleverantör, en så kallad Independent Software Vendor (ISV).
Partnerprogrammet ger XMReality ytterligare möjlighet att skala upp och
expandera globalt. Specifikt innebär detta att XMReality kan interagera sig med
Microsofts globala ekosystem samt marknadsföra XMReality Remote Guidance i
Microsofts kanaler.

Genom tillgång till nya kanaler för att nå potentiella kunder förstärker partnerskapet
XMRealitys möjlighet att nå en global kundbas och nya affärsmöjligheter. Många av
XMRealitys kunder använder idag en eller flera av Microsofts produkter och partnerskapet är
en plattform för att lansera XMReality på Microsoft produkter och integrera XMReality med
Microsofts programvara. Detta partnerskap är en del av XMRealitys fokus på sin kärnstrategi
användarvänlighet, där det är avgörande att finnas tillgänglig på användarnas dagliga enheter
och arbetsytor för att öka användningen av XMReality Remote Guidance.

"Vi är stolta över detta partnerskap som kommer att ge oss möjlighet att nå nya kunder och
användare via Microsofts etablerade marknadsförings- och distributionskanaler", säger Jörgen
Remmelg, VD på XMReality. "Med detta partnerskap kommer vi också kunna ge våra
nuvarande kunder enklare tillgång till XMReality Remote Guidance via Microsofts enheter och
inuti Microsofts programvara."

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 
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Om Microsoft Independent Software Vendor (ISV)
För mer information, besök: https://partner.microsoft.com/
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