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SoftGSM NG certifierat av Microsoft®
Micro Systemation AB:s nya version av SoftGSM, SoftGSM NG har nu passerat Microsoft®
Windows Logo Program Qualification Service.
Microsoft’s certifieringsprogram vars syfte är att säkerställa att användare av certifierade
produkter får ett problemfritt datoranvändande är en mycket omfattande och rigorös
verifieringsprocess. Möjligheten att certifiera produkter har funnits i många år. Även tidigare
version av SoftGSM har varit certifierade av Microsoft. I takt med att det kommer ut allt fler
produkter på marknaden av varierande kvalitet så har kraven ökat väsentligt för att få en
produkt certifierad. Med en certifierad produkt så avses inte enbart att den fungerar
tillsammans med Windows operativsystem utan också med alla andra produkter certifierade
av Microsoft.
Microsoft har i sitt senaste operativsystem Windows XP lagt in en varning när man försöker
installera en icke certifierad mjukvara. Micro Systemation AB:s SoftGSM NG kommer kunna
installeras utan att denna varning dyker upp.
Det blir allt viktigare för stora företag och organisationer att support och underhållskostnader
hålls nere, varför allt fler väljer att förbjuda icke Microsoft certifierade produkter. Micro
Systemation är stolta att kunna erbjuda dessa kunder ett Microsoft certifierat GSM modem för
Windows samtidigt som behovet av mobil datakommunikation ökar.
Det krävs mycket tid och arbete för att certifiera en produkt, att ha en certifierad produkt är en
kvalitetsstämpel som går helt i linje med Micro Systemations krav på att leverera det bästa.
Ett flertal företag har väntat på att certifieringen ska bli klar, så det är extra kul att kunna ge
dem denna ”julklapp”, kommenterar 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.
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