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PRESSMEDDELANDE 
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) 
Lund den 9 juli 2018  

PHI:s nya mjukvara klar för leverans till kund 

Den nyutvecklade mjukvaran HoloMonitor® App Suite har nu framgångsrikt genomgått de 
slutgiltiga fälttesterna hos ett urval av HoloMonitor-användare världen över. Genomgående 
uppskattas det tydliga användargränssnittet, det enkla arbetsflödet och den snabba vägen till 
resultat. De mycket positiva omdömena innebär att HoloMonitor® App Suite 1.0 nu, tidigare än 
planerat, är tillgänglig för försäljning. App Suite är ett komplement till den befintliga mjukvaran 
Hstudio, för att enkelt kunna genomföra grundläggande cellanalyser med högre grad av auto-
mation och med mindre manuell arbetsinsats än tidigare. 

 

I denna första version av App Suite ingår tre vanligt förekommande analyser: celltillväxt, cell-
rörelse samt kvalitetskontroll av celler. App Suite kommer i snabb takt att byggas ut med nya 
applikationer. HoloMonitor® App Suite 2.0 är planerad att släppas till kund i Q4 2018. Mer 
information om App Suite finns här. 

Peter Egelberg, VD och grundare av PHI förklarar: ”Med App Suite gör vi HoloMonitor-tekniken 
tillgänglig för en bredare kundgrupp. Hittills har vi genom Hstudio-mjukvaran främst tilltalat 
teknikintresserade forskare med unika och specifika biologiska frågeställningar. Medan Hstudio 
erbjuder stor flexibilitet och avancerade analyser är App Suite utvecklad för mer grundläggande 
studier och erbjuder en rad cellbiologiska applikationer där resultaten presenteras automatiskt.” 

INVESTERARTRÄFF 
App Suite kommer att visas vid bolagets investerarträff torsdagen den 12 juli 2018 kl. 17:00 – 19:00 
i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Anmälan sker via mejl till ir@phiab.se senast den 
10 juli. För information om den pågående kapitalanskaffningen se www.phiab.se/rights-issue. 
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OM PHI 
Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjuk-
vara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 
erbjuder Bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers 
dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. 
Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella 
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar 
PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och auto-
immuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Peter Egelberg, VD 
Tel: +46 703 19 42 74 
E-mail: ir@phiab.se 
Web: www.phiab.se 
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