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TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade RFID, Radar & ANPR lösningar för fordons identifiering inom trafik och
järnvägslösningar har, via sitt dotterbolag CitySync Ltd, fått order på 2 st ANPR projekt.  

CitySync har fått orders på ANPR projekt för två olika applikationer. Ett av projekten är för ”free flow” flygplatsparkering och det andra projektet
är för access och säkerhets kontroll. Kunden, som är en av de största detaljhandelskedjorna i England, kommer att använda den intelligenta
CS50 kameran för att hantera access till sina distributionslager över hela England.   

Produkterna är en del av CitySyncs standardsortiment och kommer att levereras under första kvartalet 2018. 

”TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm för den kombinerade ANPR produktportföljen som, vi efter förvärvet av CA Traffic, kan erbjuda
våra kunder. Dessa orders bekräftar vår ambition att bli den ledande leverantören av ANPR lösningar i England. Vi kommer under 2018 att
lansera flertalet innovationer av både hårdvara och mjukvara inom vårt ANPR sortiment och tillsammans med vår utökade säljkår så ser vi
framför oss en betydligt ökande marknadsandel ” säger Jonas Svensson, VD, TagMaster       

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio,
radar & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions,
under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet,
bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och
exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster
grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.
TagMasters certifierade rådgivare är Remium Nordic Holding AB. www.tagmaster.com  


