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För omedelbar publicering

Micro Systemation AB (publ) erhåller viktig order från inrikesministeriet i
Österrike på tre kompletta XRY-system.
Micro Systemation har erhållit en strategisk order avseende 3 stycken .XRY enheter från det
Österrikiska inrikesministeriet. Ordern är en direkt följd av intensiv marknadsbearbetning och
representation från Micro Systemation på en konferens som inrikesministeriet höll i november
månad 2004.
Det kompletta mobitelefonavläsningsverktyg som Micro Systemation erbjuder i XRY
produkten har imponerat på ministeriet. Den order de nu tecknar sig för innebär utnyttjande av
XRY system i skarpt läge. Faller detta praktiska test väl ut kommer inrikesministeriet att
utrusta hela österrikiska poliskåren med XRY.
Parallellt med Österrikes genomgång av XRY sker liknade utvärderingar i ett flertal länder i
Europa.
I ett uttalande säger Micro Systemations verkställande direktör Joel Bollö; ”Redan tre
månader efter leverans av den första arbetsstationen XRY 2.0 har vi levererat systemet till nio
olika länder.”
”Intresset för bolagets produkt är stort och vi har totalt levererat över 30 kompletta system av
XRY och vi deltar i många intressanta upphandlingar även utanför Europa” fortsätter VD Joel
Bollö.
”Det är glädjande att vårt kvalitetstänkande och vår ständiga strävan att leverera den främsta
och mest efterfrågade tekniken verkligen börjar bära frukt”.
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.
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