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Pressmeddelande 2005-06-14 
För omedelbar publicering 
 
Micro Systemation AB (publ) tecknar avtal med agent i Canada 
 
Micro Systemation har tecknat ett agentavtal med Dyplex Inc om att representera 
kriminaltekniklösningen XRY i Canada. 
 
Under maj månad deltog Micro Systemation i OTIA-konferensen i Kingston utanför Toronto, 
Canada. Intresset för XRY och Micro Systemations kriminaltekniska lösningar var mycket 
stort. Bolaget har nu valt att samarbeta med en av Canadas mest välrenommerade agenter 
inom kriminalteknikområdet.  
 
Dyplex Inc har över 20 års erfarenhet av att arbeta med Canadas polis och militär. För 
samarbetet med Micro Systemation och bearbetning av marknaden för XRY har Dyplex 
rekryterat en person med gedigen erfarenhet som agent och polis i Canada. 
  
-Vi känner nu att tiden är mogen att på allvar satsa på Nordamerika då vi har ett så brett stöd 
och stor täckning av telefoner i Europa och andra stora GSM-länder. Vi har genom avtalet 
även säkrat upp möjligheten att få stöd för CDMA-telefoner (Nordamerikas 
mobiltelefonstandard) som kommer att integreras i .XRY systemet succesivt, säger Micro 
Systemations VD Joel Bollö 
 
-Satsningen på Nordamerika är koordinerad med vår lansering av support för både SIM-
kortsläsare och UNICODE-stöd, vilket innebär att vi nu kan avläsa mobiltelefoner oavsett 
språk och teckenuppsättning i hela världen, fortsätter Joel Bollö 
 
Agentavtalet beräknas generera order från Canada till tidig höst. 
 
 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. 
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