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Pressmeddelande  
 
 
Stockholm, 19 december 2022 
 
Hexagon stärker sin produktportfölj inom offentlig säkerhet och incidenthantering genom 
förvärvet av Qognify 
 
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara 
och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Qognify, en ledande leverantör av 
mjukvarulösningar för fysisk säkerhet och incidenthantering. 
 
Qognify har fler än 4 000 kunder världen över inom bank, myndigheter, logistik, tillverkning, detaljhandel, 
transport med flera. Dess lösningar kopplar ihop informationsflöden från verksamheten med videodata för 
att hantera säkerhets-, trygghets- och driftincidenter. Slutmarknaderna omfattar allt från stora elnät och 
utbildningsområden till komplexa industrianläggningar – samma kunder som också nyttjar Hexagons 
CAD-lösningar (computer-aided dispatch), som används för att mobilisera de personer som är ytterst 
ansvariga för att hantera incidenter. 
 
Qognifys programvara för videohantering (VMS) för samman videoanalyser från kameraflöden och 
molnteknik i en enhetlig lösning för videoövervakning. Företagets mjukvara för hantering av incidenter 
(EIM) integrerar realtidsinformation från videoflöden och många andra olika system i en enda 
instrumentpanel. Genom att bedöma och analysera olika informationsflöden får användaren insikter som 
säkerställer att incidenter hanteras effektivt för att undvika störningar i verksamheten. 
 
"Hexagon har länge varit ledande inom lösningar för offentlig säkerhet som levererar 
situationsmedvetenhet och insikter till räddningstjänster och andra – vilket förbättrar verksamheten, 
minimerar risker och räddar liv. Qognifys lösningar är en naturlig expansion av vår portfölj för offentlig 
säkerhet. Genom att lägga till omfattande och tätt integrerade videofunktioner förser vi 
sambandsoperatörer, räddningspersonal och utredare nya nivåer av kunskap för att skydda sina 
samhällen”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén. 
 
"Qognify utökar också vår räckvidd för tjänster inom realtidsövervakning och säkerhet till nya marknader 
och möjliggör merförsäljning av vår prisbelönta Leica BLK-serie med sensorer för reality capture. 
Dessutom kommer integreringen av videoövervakningsfunktioner i vår EAM-lösning (enterprise asset 
management) hjälpa kunderna att ytterligare optimera prestandan och tillförlitligheten hos sina tillgångar", 
fortsätter Ola Rollén. 
 
Qognify har sitt huvudkontor i Pearl River, New York, USA, och kommer att ingå i Hexagons division 
Safety, Infrastructure & Geospatial. Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga 
myndighetsgodkännanden. Qognifys intäkter för 2023 förväntas vara mer än 50 MEUR. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, Hexagon AB, +46 8 601 
26 26, ir@hexagon.com  
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Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 
 
Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och 
autonoma lösningar. 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 23 000 anställda i 50 länder och en omsättning på 
cirka 4,3 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.   
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