
XMReality och Nagarro signerar
partnerskapsavtal
XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Nagarro, en global ledare
inom digitala ingenjörs- och tekniklösningar. Nagarro hjälper sina kunder att
arbeta smartare genom sitt ’Connected Worker’ erbjudande som ger
personalstyrkan nya digitala verktyg. Partnerskapet kommer initialt att
kombinera XMRealitys programvara med Nagarros Connected Maintenance
Platform (CMP), som hjälper företag att utföra underhållsaktiviteter samt
dokumentera alla procedurer.

Sandeep Anand, Managing Director på Nagarro konstaterar, "Vi är glada över detta
partnerskap med XMReality som utökar våra Connected Worker-tjänster. Nagarro har ett brett
utbud av acceleratorer som möjliggör för kunder att implementera Connected Worker-lösningar
som hjälper till att förbättra produktiviteten, minska svinnet, förbättra kvaliteten och främja
internt samarbete. Vi ser fram emot att arbeta med XMReality för våra kunder i Sverige och
andra delar av världen”.

Nagarro hjälper kunder att uppnå sin vision för Industry 4.0 och Connected Enterprise. För att
lyckas blir det avgörande att ge arbetarna information som kan hjälpa dem att fatta bättre och
snabbare beslut. Flera kunder har använt Nagarros Connected Worker-tjänster för användning
inom fjärrunderhåll, inspektioner, kvalitetssäkring, produktutbildningar och
produktdemonstrationer.

Jörgen Remmelg, VD på XMReality säger, "Detta avtal är helt i linje med vår strategi att hitta
partners som kan integrera vår Remote Guidance lösning i ett större erbjudande. Genom
denna typ av partnerskap når vi kunder som vi skulle ha svårt att nå på egen hand eftersom de
ofta köper bredare skräddarsydda lösningar. Nagarro har redan implementerat XMRealitys
Remote Guidance i sin CMP och visar nu aktivt upp lösningen för sina kunder. Så
partnerskapet har fått en bra start även om någon orderingång inte är garanterad.”

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
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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.
Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 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 Nagarro
Nagarro, en global ledare inom digitala ingenjörs- och tekniklösningar, hjälper kunder att bli
innovativa, digitaliserade företag och därmed lyckas på sina marknader. Företaget
kännetecknas av sin entreprenöriella, smidiga och globala karaktär, sitt ’CARING-mindset’ och
sitt tillvägagångssätt med "Thinking Breakthroughs". Nagarro har över 17 000 anställda i 32
länder. För mer information, besök www.nagarro.com.
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