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För omedelbar publicering 
 
 
 
Micro Systemation AB (publ) inbjudna till konferens i Österrike. 
 
 
Micro Systemation har erhållit en injudan att hålla föredrag den 10-11 November på en 
nationell konferens för Gendarmeriet i Österrike. På konferensen kommer bolagets produkt 
.XRY att visas. Även fördelarna med ett enhetligt hanteringssystem för digitala bevis från 
mobiltelefoner kommer att demonstreras. Bland deltagarna finns bl a beslutsfattare från 
Österrikes Inrikesministerium. 
 
Kunskapen om effektivitetsvinsterna med .XRY sprids nu över europa, konstaterar VD Joel 
Bollö i en kommentar. Behoven av den här typen av kriminaltekniska lösningar växer snabbt 
och inför leveransstarten av .XRY har intresset och gensvaret från polisiära myndigheter i 
europa varit mycket stort fortsätter han. 
 
På grund av ett feltryck i en tidigare pressrelease har tidpunkten för Micro Systemations 
kommande kvartalsrapport felaktigt angivits till den 16 oktober 2004. Den korrekta 
tidpunkten för Micro Systemations 9-månadersrapport är den som angivits i bolagets 
årsredovisning. Rapporten avges den 28 oktober 2004. 
 
 

 
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 augusti 2004 bytte 
produkten namn till .XRY. 
 
 
För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com 
 
 

 
Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil 

datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt 
egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM 

ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 
aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, 
som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning.  

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

 


