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Microo Systemaation AB
B erhållerr order på 26st .X
XRY-systeem från
Tysklaand
Landeskkriminalamtt Baden-Wuurtemberg (delstatens
(
kriminaltekn
k
niska laboraatorium) beställer
26 XRY
Y system i form
fo av ett 3-årigt
3
hyresavtal. Ordeervärdet är totalt
t
145 0000 €. Därav
v
fakturerras 96.000 € enligt avtaal under 20007. Man avsser att utrustta 26 av de 40 polisdistrikten i
delstaten med .XRY
Y-system föör undersökkningar och bevissäkrinng av mobilttelefoner.
Beslagtaagna mobilttelefoner sppelar i Baden-Wurtemb
berg en allt viktigare
v
rooll i olika
polisutrredningar. Antalet
A
mobiltelefoner som
s
tas i beeslag har unnder senare åår ökat myccket
kraftigt.. Kunden föörväntar sig att med hjäälp av XRY systemen så
s skall poliisorganisatio
onen
kunna undersöka
u
betydligt flerr telefoner då
d undersök
kningsarbeteet med XRY
Y väsentligtt
förenklaas i jämföreelse med denn utrustningg som hitintills har anväänts.
Det är den
d hitintillss största orddern från Tyyskland avseeende .XRY
Y-system. O
Ordern har föregåtts
fö
av en mycket
m
omfaattande prövvning av .XR
RY. Utvärd
deringen inleeddes redann år 2006.

– Att poolisorganisaationernas effektivitet
ef
ö
ökar
väsentlligt med .XR
RY är ett av våra starka
aste
argum
ment. Tysklaand kommerr i och med denna ordeer upp i 1088 aktiva systtem, vilket gör
g det
till en mycket bety
tydelsefull marknad
m
meed stor poten
ntial, sägerr VD Joel Boollö i en
mentar.
komm

För mer information kontakta:
k
joel.bbollo@msab.ccom eller henrik.tjernberg@
@msab.com
.XRY lannserades av Micro
M
Systemattion 2003. Deen egenutveckllade produkteen .XRY gör ddet möjligt att snabbt
avläsa infformation i mobiltelefoner. På några minnuter kan inneh
hållet i en moobiltelefon läsaas av och kopieras. För
brottsutreedande myndigheter är .XR
RY ett effektivvt hjälpmedel för
f bevissäkrinng. Produktenn är framtagen
ni
samarbetee med svenskaa polismyndiggheter. Den 1 november 200
04 levererades den första ennheten av .XR
RY och
produktenn används idaag globalt och hanterar de fllesta mobilteleefonmodeller från alla ledannde tillverkaree.
Micro Sysstemation prooducerar modeerna tekniska lösningar med fokus på moobil teknik.
Sedan den 1 decemberr 1999 noterass B-aktien i Micro
M
Systemattion på NGM Equity`s
E
aktieelista.
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