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Micro Systemation AB säljer  .XRY Field version till Kanada och 

England 
 

MSAB har fått en order på fyra kompletta .XRY field version-system från RCMP, Royal 

Canadian Mounted Police. Ordervärdet uppgår till 330 kkr. Affären sker genom Micro 

Systemations partner Dyplex Communication ltd. Även England har beställt ett .XRY field 

version-system. 

 

.XRY field version eller Road Warrior som produkten också kallas, är MSABs robusta  

fältversion av det ledande bevissäkringssystemet för mobiltelefoner. .XRY field version 

består av en stöt- och vattensäker väska med inbyggd förkonfigurerad dator och .XRYs unika 

mjukvara samt kommunikationsfunktioner. Alla komponenter i systemet är högt specificerade 

enligt militär standard. Enheten är portabel och väger ca 15 kg är främst avsedd för militär 

underättelsetjänst och polis som arbetar i fält. 

  

 

  

– Den här versionen av .XRY är speciellt utvecklad för att möta de tuffa krav som fältmässiga 

förhållanden ställer. I och med ordern från Kanada kommer .XRY Field Version att 

användas under riktigt stora påfrestningar, säger VD Joel Bollö i en kommentar. Behoven 

av effektiva och robusta hjälpmedel för att förhindra smuggling av narkotika längs Kanadas 

kust är stort och vi räknar med kompletterande order i framtiden, fortsätter Joel Bollö. 

 

 

 
 För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com 

 

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt 

avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För 

brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i 

samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY och 

produkten används idag globalt och hanterar de flesta mobiltelefonmodeller från alla ledande tillverkare. 

 
Micro Systemation är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Bolaget har ett 

välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag 

av ett stort antal företag i hela världen. 

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista. 
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