
 

 
 
Pressmeddelande 2006-11-02 
För omedelbar publicering 
 
Micro Systemation AB (publ) erhåller order på 18 st .XRY-system inklusive 
mobile option 
 
Micro Systemation har fått en order på 18 st kompletta .XRY-system inklusive mobile option 
från Irländska polisen. Sammanlagt ordervärde är ca 127.000  € motsvarande 1,18 MSEK.  
 
Mobile option innebär en ny paketering av XRY-systemet i en specialanpassad 
aluminiumväska. I väskan finns samtliga kablar lätt tillgängliga samt en färdigkonfigurerad 
laptop och XRY’s hårdvaruenhet. Mobile option kompletterar Micro Systemations 
produktportfölj genom att tillhandahålla ett system som smidigt kan flyttas och även användas 
utanför normal kontorsmiljö. 
 
Av ordern utgör ca 55 % hårdvarukomponenter, resterande del är programlicenser och 
utbildning. Leverans beräknas ske i slutet av november. 
  
– Det här är den första ordern vi får på vår anpassade paketering av .XRY. Vi ser en ökad 

efterfrågan på ett komplett system inklusive dator och robust väska för att underlätta 
polisens hantering av XRY säger VD Joel Bollö i en kommentar. Med Mobile Option och 
vår kommande fältversion av .XRY breddar vi marknaden och ökar vi polisens 
effektiviteten vid mobilavläsning, fortsätter Joel Bollö. 

 
 
 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 hanterar fler än 210 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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