
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Pressmeddelande  

 
Stockholm 12 juni 2019 
  
Hexagon lanserar produktportföljen HxGN OnCall för modernisering av övervakning och insatser inom 
offentlig säkerhet     
 
Hexagon AB, ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, lanserade idag HxGN 
OnCall, en heltäckande moderniserad lösningsportfölj för offentlig säkerhet som analyserar data i realtid för ökad 
situationsmedvetenhet, effektivitet och optimering av resurser.  
 
Portföljen HxGN OnCall omfattar fyra produktsviter som kan användas tillsammans eller var för sig: Utsändning 
av insatser (Dispatch), Analytisk bearbetning (Analytics), Arkivering och Planering (Records and Planning) och 
Insats (Response). I sin helhet svarar portföljen för en enda konsoliderad informationskälla som gör det möjligt att 
sätta in insatser snabbare och bättre skydda städer. HxGN OnCall är den enda heltäckande portföljen för offentlig 
säkerhet byggd med kunnande om alla nivåer och delar av räddningsbranschen - polis, brandkår, ambulans, 
civilförsvar, större operatörer av infrastruktur, tull- och gränspersonal, vägassistans m m.  
 
“Hexagon formar framtiden för offentlig säkerhet genom att göra det möjligt för myndigheter att bli mer agila och 
responsiva” säger Ola Rollén, vd och koncernchef för Hexagon. “HxGN OnCall använder data i syfte att förbättra 
konnektvitet, samarbete och informationsinhämtning i arbetet med att skapa säkra och motståndskraftiga städer 
och nationer.”  
 
Portföljens molnbaserade lösningar för användning på plats gör det möjligt för myndigheter av skiftande storlek att 
bemästra incidenter, förbättra utfallet av insatser och att proaktivt hantera risker. HxGN OnCall bygger på trettio 
års erfarenhet av branschledarskap och kunnande om IoT (Internet of Things), mobilitet, analys och molntjänster. 
Portföljen innebär att den senaste generationen av lösningar för offentlig säkerhet blir tillgänglig för myndigheter 
jorden runt. Den stödjer inte bara inkommande data i form av telefonsamtal utan också SMS, direktmeddelande 
och video vilket innebär att medborgare kan nå myndigheter med ansvar för deras säkerhet via alla 
kommunikationskanaler. 
 
Portföljen HxGN OnCall är en av många innovativa lösningar som denna vecka visas på HxGN LIVE 2019, 
Hexagons årliga konferens för digital teknologi. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
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Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i 
syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och 
mobilitet. 
 
Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en 
skalbar och hållbar framtid. 
 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på omkring  
3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

http://www.hexagon.com/
https://twitter.com/hexagonab

