
TagMaster får order från Alstom för att utveckla och leverera
avancerad RFID-lösning
Stockholm, 15 Februari, 2013 - TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade RFID-lösningar för spårbundna tillämpningar, har undertecknat ett större nytt
kontrakt med Alstom Transport S.A. i Frankrike för att utveckla och leverera RFID-system till Alstoms signaldivision. TagMaster och Alstom Transport har undertecknat
ett avtal enligt vilket TagMaster skall utveckla en kundanpassad version av sin väl beprövade Heavy-duty (HD) RFID-läsare som tillsammans med HD ID-taggar skall
användas för tågdetektering som undersystem till Alstoms Urbalis CBTC signalsystem.

Ett första kontrakt värt mer än 1 MEUR för TagMaster, omfattar utvecklingsfasen och leverans av materiel som skall användas I ett signalombyggnadsprojekt i Lille I
Frankrike. Alstom har valts av Lille Métropole för att modernisera Lilles Line 1 förarlösa metro i ett integrerat system inkluderande ett automatiserat förarsystem och
nya tågsätt, som skall kunna möta den förväntade ökningen i trafiken under de närmaste åren. Det nya systemet kommer att få lägre underhållskostnader och bli
mer flexibelt.

“Efter att ha följt kundens detaljerade och intensiva utvärderingsprocess är TagMaster glada att ha blivit utvalda av Alstom som leverantör till detta viktiga utvecklings-
och leveransprojekt. Avsikten med vårt avtal är att skapa ett långsiktigt partnerskap mellan våra företag som leder till ytterligare leveransprojekt för denna nya lösning
under kommande år.” Kommenterade Richard Holt, Försäljningsdirektör - Transportation hos TagMaster AB.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbunden trafik och logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet,
bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern,
Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk bestående av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i
Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.
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