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Första order på SoftGSM X-RAY utanför sverige: 
 
Idag fick Micro Systemation AB sin första order på en komplett SoftGSM X-Ray™  station 
för omedelbar leverans.  Det är en större myndighet på Irland som efter noggrann genomgång 
valt att investera i SoftGSM X-Ray. Det finns fyra SoftGSM X-Ray stationer i drift i Sverige 
idag. Yttligare stationer är under leverans. Detta är det bästa bevis vi kan få att produkten 
fyller ett stort behov även utanför sverige, kommenterar VD Joel Bollö. 
 
- Ordern kommer mycket bra i tiden, då vi nyligen anställt en säljare som bara kommer jobba 
med export av SoftGSM X-Ray. 
 
Micro Systemation lanserade 2003 sin egenutvecklad produkt SoftGSM™  X-Ray. Den är ett 
effektivt hjälpmedel för polis, tull och andra myndigheter i deras arbete att säkra 
bevismaterial i mobiltelefoner och hitta värdefull information, som kan leda vidare i 
spaningsarbete eller brottsutredningar.  
 
På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon kopieras. Det har tills nu varit ett 
tidsödande arbete att gå igenom beslagtagna mobiltelefoner. 
 
- Den nya produkten SoftGSM X-Ray är ett utmärkt exempel på hur vår kunskap inom GSM 
tekiken fått en helt ny tillämpning. Vi utökar därmed vår marknad och når nya kunder, säger 
VD Joel Bollö. 
 
 
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. 
 
 


