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Micro Systemation erhåller order på treårsavtal värd €270.000 
 
 
Micro Systemation har erhållit en order från den federala polisen i Belgien 
värd €270.000, motsvarande cirka 2,8 MSEK. 
 
Den federala polisen i Belgien har haft mycket stor nytta av Micro 
Systemations kriminaltekniska system och väljer därför att såväl förlänga 
licensavtalen som att utöka antalet system.  
 
Ordern består av en treårig förlängning av licensavtalen men även av 
uppgraderingar till så kallade ”bundle packs”, som innehåller båda Micro 
Systemations produkter .XRY och XACT. 
 
Av det totala ordervärdet kommer €98.000 att faktureras under 2009. 
 
Micro Systemation har framgångsrikt arbetat enligt plan för att förbättra 
leveranstiderna och levererar nu cirka 14 dagar efter erhållen order. Den 
belgiska ordern kommer vara levererad före årsskiftet. 

   
 

 

  
 
För ytterligare information , kontakta VD och koncernchef Joel Bollö: 
joel.bollo@msab.com Telefon +46 8 7390270 
 

 
 

 
Micro Systemation marknadsför kompletta lösningar inom kriminalteknik för mobiltelefoner och andra portabla 
enheter. Mobiltelefonen är den moderna tidens fingeravtryck och kriminalteknik för mobiletelefoner spelar ofta en 
avgörande bevismässig roll i utredningar. Micro Systemations enda fokus är en kvalitativ kriminalteknisk lösning, 
som skapar säkra och pålitliga resultat för slutanvändarna. 
 
Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla 
enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Mjukvaran .XRY har 
använts av utredare sedan 2003 för att snabbt och enkelt få fram information såsom foton, SMS, samtalshistorik, 
telefonböcker och mycket mer. .XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används i över 50 
länder. Kombinerad med Micro Systemations mjukvara XACT, som även kan återskapa raderad information, ger 
den en komplett kriminalteknisk lösning för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Micro Systemation är listat 
på NMG börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999. 
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