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Pressmeddelande  

 
 
Stockholm, 8 juni 2021 
 
Hexagon lanserar HxGN Connect, en SaaS-baserad lösning för samordning, planering och respons 
inom städer 
 
Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde 
idag lanseringen av HxGN Connect, en SaaS-baserad plattform som möjliggör för myndigheter och bolag i 
städer att dela information och koordinera åtgärder för särskilda händelser, rutinärenden och nödsituationer.  
 
HxGN Connect, som drivs genom molntjänsten Microsoft Azure, ger användarna en digital arbetsplats med 
enhetlig informationstillgång inom och mellan olika enheter. Användarna kan aktivt samarbeta och dela 
information på ett säkert sätt i takt med att situationer utvecklas. Genom detta kan man undvika tekniska eller 
politiska hinder som annars kunnat orsaka förlorade möjligheter, motstridiga åtgärder, misstag och 
förseningar. 
 
Enligt Gartner behöver ”CIO:er på myndigheter i smarta städer samarbeta med alla intressenter i ett urbant 
ekosystem och framförallt möjliggöra för dessa att samarbeta med varandra på ett öppet, transparent och 
pålitligt sätt” (källa: From Smart City to Intelligent Urban Ecosystem – Unlocking Data Value Is the Key to 
Cities’ Industrial Partnerships; publicerad 29 oktober 2020). 
 
Med HxGN Connect kan organisationer utveckla samarbeten och uppnå en gemensam nytta. HxGN Connect 
är en skalbar lösning som är enkelt att implementera – oavsett om det är mellan flera olika avdelningar inom 
samma myndighet eller företag, eller mellan hela städer och regioner.  
 
”Den smarta stadens framtid bygger på uppkopplad data som möjliggör för användare att arbeta med 
människor och information oavsett vilken organisation eller geografisk plats de tillhör, utan tekniska 
begränsningar. HxGN Connect förändrar hur vi samarbetar genom att bryta ner hinder och överbrygga glapp 
mellan vertikaler, organisationer eller verksamheter, vilket medför säkrare städer, effektivare tjänster och 
nöjdare medborgare”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén. 
 
HxGN Connect kopplar sömlöst samman en stads olika funktioner, till exempel offentlig säkerhet, transport, 
infrastruktur och mer. Medan användarna kan visualisera platser, människor och aktiviteter, kommunicera och 
fördela uppgifter mellan varandra, behåller de fullt ägarskap och kontroll över sin egna data (ingenting lagras 
på en central lagringsplats). Besök hxgn.biz/connect för att lära mer om hur denna molnbaserade 
abonnemangstjänst kan implementeras i en stad. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, 08-601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i 
arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, 
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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 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 
3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 
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