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Pressmeddelande 2001-07-02 

 

SoftGSM för USB certifieras av Microsoft Corp. 
 

Micro Systemations mjukvarumodem SoftGSM för USB har klarat de tester som Microsoft Corp. har 

genomfört och på så sätt fått möjligheten att använda logotypen "Designed for Microsoft Windows”. 

Licensavtalet med Microsoft innebär att Microsofts logotyp, som är ett mycket värdefullt varumärke och 

som tillhör Microsoft får användas i samband med försäljningen av SoftGSM för USB. Microsofts logo 

”Designed for Windows” identifierar hårdvaru- och mjukvaruprodukter som har utvecklats och testats för 

att stödja Microsofts standard för kompabilitet med Windows. Certifieringen avser Windows® 2000 och 

Windows® Me.  

För att få en licens från Microsoft har SoftGSM för USB genomgått ett kompabilitets- och kvalitetstest 

och därigenom godkänts av Microsoft Corp. Logotypen får bara användas tillsammans med de produkter 

som möter de av Microsoft hårt ställda kvalitetskraven. 

 

- Detta är ytterligare ett bevis att vår produkt håller hög kvalitet i och med att den klarat den 

testning av produkten som genomförts av Microsoft säger Henrik Tjernberg, VD i Micro 

Systemation AB i en kommentar. Detta innebär att den som köper SoftGSM garanteras att 

mjukvarumodemet är enkelt att använda, stabilt och drar nytta av funktionerna i Windows 2000 

och Windows Me. När man kombinerar olika produkter med ”Designed for Windows” logotype 

kan man vara säker på att de fungerar väl med andra produkter som är märkta på samma sätt  

fortsätter Henrik Tjernberg.  

 

- Logofieringen av SoftGSM för USB tillsammans med Windows 2000 och Windows Me har inget 

samband med det avtal vi tidigare i år slöt med Microsoft angående möjligheten för Microsoft att 

distribuera SoftGSM med det kommande operativsystemet Windows XP, avslutar Henrik 

Tjernberg. 

 

SoftGSM för USB är testad av Windows Hardware Quality Labs (WHQL).  

 

De produkter som är godkända av Microsoft WHQL finns listade  på http://www.microsoft.com/hcl 

 

För närmare information kan Marie Agmén kontaktas på telefon 08-739 02 70. 

 

 

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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