
 

 
 
Pressmeddelande 2006-12-19 
För omedelbar publicering 
 
Micro Systemation AB (publ) erhåller order på 16 kompletta .XRY-system 
från tyska delstaten Nordrhein-Westphalen. 
 
Den tyska delstaten Nordrhein-Westphalen har valt att utrusta de regionala 
polismyndigheterna med 16 st kompletta XRY system inklusive mobile option. Det 
sammanlagda ordervärdet som sträcker sig över en treårsperiod uppgår till 151 000 euro.  
72 500 euro kommer att faktureras under 2006. Delstaten Nordrhein-Westphalen är tysklands 
största delstat befolkningsmässigt och innefattar bl a det så kallade Ruhrområdet, tysklands 
industricentrum. 
 
Beslutet att köpa ytterligare 16 system fattades under hösten efter det att .XRY använts vid 
det centrala kriminaltekniska laboratoriet (Landeskriminalamt, LKA) i Düsseldorf sedan 
sommaren 2005 då man köpte sitt första system. 
 
Medel för inköpet har beviljats från delstatens inrikesministerium efter en äskandeprocess där 
utlåtandet från LKA, att systemet är av hög kvalitet och väsentligt för att förbättra 
utredningsarbetet vid de regionala myndigheterna, spelade avgörande betydelse.. 
  

- Min bedömning är att den tyska marknaden - mot bakgrund av att de 2 stora delstaterna 
Bayern och nu Nordrhein-Westphalen har beslutat utrusta de regionala 
polismyndigheterna med XRY - har en fortsatt stor potential då det kan förväntas att fler 
delstater under kommande år kommer förfara på samma sätt, säger VD Joel Bollö i en 
kommentar 

 
Micro Systemations bokslutskommuniké offentliggörs den 9 februari 2007. 
 
 För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

 
2003 lanserade Micro Systemation den egenutvecklade produkten – .XRY. 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 2.0. 
XRY används idag globalt och version 3.0 hanterar fler än 300 mobiltelefonmodeller från alla ledande 
mobiltelefontillverkare. 
 
 
 
Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. 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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