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Pressmeddelande 2005-06-23 
För omedelbar publicering 
 
Micro Systemation AB (publ) erhåller order om Nio stycken XRY system 
från inrikesministeriet i Österrike: 
 
Micro Systemation har erhållit en order omfattande 9 stycken XRY system till ett ordervärde 
på 325.000:- sek.. 
 
I februari erhåll Micro Systemation en order om tre system från inrikesdepartementet i syfte 
att utvärdera XRY systemet. 
Nu efter fyra månaders test och utvärdering har de Österrikiska myndigheterna bestämt sig för 
att utrusta 9 regioner med systemet. XRY blir nu den standard lösning som den Österrikiska 
polisen ska använda sig av framöver. 
 
Det är mycket glädjande att se hur kunderna uppskattar den kvalité och säkerhet vi lägger ner 
på XRY. Att de väljer XRY som enda standard visar att vi är världsledande inom vårt 
segment säger Micro Systemations VD Joel Bollö 
 
Detta beslut från Österrike sker efter noggrann genomgång av alla lösningar avseende 
avläsning av mobiltelefoner. Förhoppningsvis underlättar detta för andra länder att tidigare 
fatta beslut om att standardisera på XRY för deras mobiltelefonavläsningar fortsätter Joel 
Bollö. 
 
Micro Systemation fick även första order från Canada redan veckan efter avtal med agent blev 
klart. 
 
 För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com 
 
 
 

 
2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det 
möjligt att snabbt avläsa data i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och 
kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i 
samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades i augusti 2004 bytte 
produkten namn till .XRY. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0. 
 
 
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. 
 
 


