
XMReality tecknar globalt ramavtal med
Verisure
Verisure SARL, Verisures schweiziska högkvarter, och XMReality AB har tecknat
ett globalt ramavtal för att leverera XMReality Remote Guidance. Initalt inom
ramen för avtalet påbörjas ett arbete att införa XMReality Remote Guidance inom
Verisures tekniska support av hemlarm i Sverige.

Verisure är en ledande leverantör av professionellt övervakade larm. Företaget har 4 miljoner
kunder i 16 länder i Europa och Latinamerika. Deras affärsmodell integrerar produktutveckling,
design och försäljning med installation, service och professionellt övervakad larmtjänst dygnet
runt.

”Vi är väldigt glada över att ha signerat detta globala avtal med Verisure, vilket ger oss en
möjlighet att bredda användning av XMReality Remote Guidance mot konsumentmarknaden.
Avtalet ger oss även möjligheten till att expandera snabbt inom Verisure, både vad gäller flera
verksamheter inom bolaget och geografisk expansion till övriga 15 länder inom Verisure.
Ordervärdet av detta avtal återstår att se inom den kommande tolvmånadersperioden.”, säger
Andreas Jonsson, Chief Business Development Officer på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Edepil, CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281 
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

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 100 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 

Om Verisure
Läs mer om Verisure här: www.verisure.com
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