
Multinationell kund till Flowscape påbörjar global utrullning

Ett stort internationellt telekombolag ska rulla ut Flowscapes lösning globalt med början på sex kontor i fyra världsdelar, samt utökar
installationen till att täcka hela bolagets huvudcampus i Stockholm.

Telekombolaget har inkommit med ordrar för installationer av Flowscapes lösning på kontor i Tyskland, Storbritannien, Ungern, Förenade Arabemiraten,
USA och Indien. Diskussioner pågår även om utrullning, under hösten 2018, till fler av bolagets internationella kontor.

Det sammanlagda ordervärdet för hårdvara, installation och mjukvarulicenser i denna första fas är 6 miljoner kronor. I takt med att antal aktiva användare
överskrider de 3000 licenser telekombolaget redan har köpt kommer fler mjukvarulicenser att köpas in. Med dessa installationer kommer lösningen bli
tillgänglig mot ca 14 000 anställda inom koncernen globalt.

Telekombolaget, som har använt Flowscapes lösning i delar av sitt huvudkontor i Stockholm sedan 2017, ska även rulla ut lösningen till resterande delar av
samma kontor, vilket innebär att Flowscape-systemet kommer att användas på en yta som täcker sammanlagt 160 000 kvadratmeter.

”Vi är mycket glada att se denna internationella utrullning av Flowscape-systemet. Det är ett fantastiskt kvitto på lösningens skalbarhet och
användarvänlighet”, säger Peter Reigo, VD för Flowscape.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018.

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och
produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord,
kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea,
Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se


