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Pressmeddelande 2005-06-13 
För omedelbar publicering 
 
Micro Systemation AB (publ) erhåller strategisk order från Australien 
 
Micro Systemation har fått sin första order från polisen i Australien. Ordern är en direkt följd 
av ökad marknadsbearbetning även utanför Europa 
 
Sidneypolisen är allmänt erkänt som en av de främsta inom modern kriminalteknik i 
Australien och utnyttjar gärna de senaste tekniska lösningarna.  Förutom ordern till 
Sidneypolisen pågår ett flertal utvärderingar av systemet inom andra polismyndigheter samt 
militären i Australien. Ytterligare order är att vänta till hösten. 
 
Det kompletta mobitelefonavläsningsverktyg som Micro Systemation erbjuder i XRY har 
imponerat på den Australiska polisen. Den leverans de nu tecknar sig för innebär utnyttjande 
av XRY system i skarpt läge.  
 
-Vi kan konstatera att XRY-system nu har levererats till alla världsdelar: Australien, 
Nordamerika, Sydamerika, Asien samt Europa. Vi har under våren även inlett diskussioner 
med ett flertal militära organisationer som visat intresse för denna typ av lösningar. Säger 
Micro Systemations verkställande direktör Joel Bollö i en kommentar. 
 
-Redan ett halvår efter första leverans av XRY version 2 börjar Micro Systemation och XRY 
bli välkända begrepp inom kriminalteknik och robusta lösningar med hög tillförlitlighet för 
brottsutredande myndigheter. 
 
-Det är glädjande att vårt kvalitetstänkande och vår ständiga strävan att leverera den främsta 
och mest efterfrågade tekniken verkligen börjar bära frukt.  
 
-Intresset för bolagets produkt fortsätter att öka och vi har totalt levererat över 80 kompletta 
system av XRY och vi deltar i flera intressanta upphandlingar många utanför Europa” avslutar 
VD Joel Bollö. 
 

 
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. 
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. 
 
 


