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Startegiskt viktig XRY-order till Förenade Arabemiraten 
 
 
Som en direkt följd av deltagandet i Minipol-mässan i Frankrike har Micro Systemation 
erhållit sin första order i Mellanöstern. Det är polismyndigheten i Dubai som beställt två 
.XRY-system. 
 

- Säker och kostnadseffektiv avläsning av mobiltelefoner är något som efterfrågas i hela 
världen och .XRY har utvecklats för att möta ett globalt behov säger Micro 
Systemations VD i en kommentar.Betydelsen av deltagande på kriminaltekniska 
mässor kan aldrig underskattas, fortsätter Bollö. Vi erbjuds möjligheten att 
demonstrera kraften i .XRY på ett sätt som få andra säljinsatser kan mäta sig med. 

 
XRY-systemet stödjer idag unicode vilket innebär att de flesta språk och teckenuppsättningar 
kan hanteras. Med möjlighet att avläsa mer än 210 olika telefonmodeller är .XRY ett unikt 
och kraftfullt hjälpmedel för alla myndigheter som arbetar med säkerhet. 
 
Behovet av tekniskt avancerade och tillförlitliga kriminaltekniska system är stort inte minst i 
områden där det säkerhetspolitiska läget är spänt.  Att .XRY nu sålts till Mellanösterna är 
ytterligare ett steg i att etablera .XRY som en global standard. 
 
 
 
 

 
2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten – .XRY. XRY gör det möjligt att snabbt avläsa data i 
mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. XRY är ett effektivt 
hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheten. Den 
1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0. XRY stödjer idag mer än 210 mobilteelfoner från 
ett flertal ledande mobiltelefontillverkare 
 
 
För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com 
 
Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett väkänt 
renome i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett stort 
antal förteag i hela världen 

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