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Micro Systemation AB erhåller strategisk order på 10st .XRY system 
från Saudiarabien 
 
MSAB har idag fått en order på 10 kompletta .XRY system från Saudiarabien. Ordervärdet 
uppgår till €46 000. Affären sker genom Micro Systemations partner Gamma 2000 och 
slutkunden ligger organisatoriskt under inrikesdepartementet i Saudiarabien. Detta är den 
tredje och största upphandlingen MSAB vinner i Saudiarabien. 
Ordern är strategisk och ett resultat av målmedvetet arbete i regionen. 
 
 
  
– .XRY är ett oerhört värdefullt hjälpmedel för bevissäkring ur mobiltelefoner. Det är viktigt 

att den kan användas i alla världsdelar och under komplicerade förhållanden. .XRY är 
speciellt utvecklad för att möta de tuffa krav som alla myndigheter ställer.  När vi nu får en 
större order från Saudiarabien  visar det att vi tänkt rätt och fortsätter att ha viktiga 
myndigheters förtroende, säger VD Joel Bollö i en kommentar. 
 

 
 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. 
 


