
 
 
Orgo Tech lanserar fotoapplikation för iPhone 
 
Stockholm 4 september 2018 
 
Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har idag lanserat en betaversion av bolagets nyutvecklade fotoapplikation som använder                
sig av tjänsten IMGO. Fotoapplikationen, vilken optimerar och förminskar bilder med bibehållen hög kvalitet, är               
bolagets första steg mot den mobila marknaden.  
 
Orgo Tech har under en tid utvecklat en fotoapplikation där användaren kan ta bilder direkt genom applikationen i telefonen.                   
Bilderna optimeras automatiskt i fotoapplikationen med hjälp av bolagets tjänst IMGO. Användningen av IMGO direkt i                
telefonen är Orgo Techs första steg ut mot den mobila marknaden där ett stående problem är att användarens bilder upptar                    
majoriteten av utrymmet på telefonen. Bilderna optimeras och förminskas upp till 80 % och bibehåller hög kvalitet samt lagras i                    
Orgo Techs molnlösning för IMGO. I applikationen presenteras även statistik över bildoptimeringen på ett lättförståeligt sätt.  
 
Orgo Tech har nu initialt lanserat en betaversion av applikationen. Tillgång till betaversionen kan endast fås som betatestare                  
och med ”Testflight” installerat på iPhone 5 eller senare modell. Ansökan om att bli betatestare görs genom att fylla i formuläret                     
på https://imgo.app. När en officiell version av applikationen lanseras till App Store är det bolagets avsikt att inleda utvecklingen                   
av en version för Android. 
 
För mer information kontakta: 
VD, Mathias Palmqvist 
08 - 121 53 890  
ir@orgotech.com 
www.orgotech.com 
 
Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s               
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den          
4 september 2018. 
 
Orgo Tech i korthet: 
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling               
för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och                  
upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden.                    
Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.  
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