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Micro Systemation tecknar avtal för SoftNET med 
Aftenposten Norge: 
 
Ett avtal mellan Micro Systemation AB och Aftenposten i Norge har tecknats. Avtalet 
omfattar förutom Aftenposten även sexton (16) andra Schibsted-bolag i Norge. 
 
Avtalet är värt minst 770.000:- sek under 2003. Detta är det första stora avtalet för Micro 
Systemations egenutvecklade produkt SoftNET. SoftNet ger användaren möjlighet att ansluta 
till internet/mail mm genom valfri teknik, GSM/GPRS/ISDN/PSTN mm, utan att över huvud 
taget behöva veta något om hur man ska konfigurera anslutningen. Användarna hos 
Aftenposten behöver endast välja i vilket land och stad de befinner sig så ser SoftNET till att 
välja bästa tillgängliga anslutning. 
 
Avtalet innebär att Aftenposten förser koncernens mobila medarbetare med en licens för 
SoftNET. De flesta kompletterar även med SoftGSM, som är en option  i avtalet. 
 
- Avtalet med Aftenposten är ett styrkebesked för såväl Micro Systemation AB som för 
produkten SoftNET, kommenterar VD Joel Bollö. Att avtalet omfattar en hel företagsgrupp 
betyder ett genombrott för oss. 
 
Aftenposten är en av Norges största dagstidningar och omsätter över 2,3 miljarder NOK, och 
har över 1000 anställda. Aftenposten ges ut två gånger dagligen måndag till fredag samt en 
gång per dag lördag och söndag.  
 
- Micro Systemation AB påbörjade utvecklingen av SoftNET hösten 2000. Vi såg ett stort 
behov  hos de mobila datoranvändarna av ett smart verktyg, som gör det enkelt att komma i 
kontakt med kontoret. Avtalet med Aftenposten visar att vi hade rätt.  
 
- Utvecklingen går mot ett allt mer mobilt arbetssätt. De stationära datorerna får lämna plats åt 
de bärbara. Det har länge gällt för telefonerna. Micro Systemation kan stärka sin position 
ytterligare genom att tillföra kompetens på området mobil datakommunikation, både med 
konsulttjänster och egna produkter. Vi har fått ännu ett bevis för att vi satsar rätt. Det känns 
mycket stimulerande, avslutar 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 juli 1998levererade Bolaget för första gången 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. 


