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Lund den 25 april 2019 

PHI lanserar App Suite 2 – fler appar och bredare tillämpning 

PHI kommer den 29 april 2019 att lansera mjukvaran App Suite™ 2 tillsammans med en uppdaterad hemsida 
med en integrerad e-handelsdel. App Suite 2 är den andra utgåvan i en serie planerade App Suite-lanseringar, 
utvecklade för att med PHI:s HoloMonitor-teknik tillhandahålla automatiska studier av levande celler med 
oöverträffad användarvänlighet till forskare världen över. Den moduluppbyggda mjukvaran skapar en mer 
dynamisk affärsmodell och positionerar bolaget för ökad tillväxt via strategiska samarbeten.     

 
 
App Suite utför automatiskt populationsanalyser av levande celler genom att individuellt kvantifiera celler över tid. 
Mjukvaran spelar automatiskt in och bearbetar multipla time-lapse filmer medan analysresultaten presenteras 
i realtid. För att inte äventyra försökens fysiologiska relevans sker försöken utan någon form av reagenser, vilket 
gör att experimentell data kan återanvändas av andra App Suite-applikationer för att åstadkomma flera mätresultat 
från samma cellprov. 

Den nya hemsidan erbjuder en användarvänlig design med förbättrad navigering och funktionalitet som gör det 
möjligt för kunder att överskådligt se hela produktportföljen. Webbshopen (e-handel) tillsammans med App Suite 
ger bolagets kunder ökad flexibilitet, då de kan beställa samt välja applikationer efter behov. 

För ytterligare information gällande App Suite, gå till phiab.se och nu även phiab.com den 29 april.  

OM PHI  
Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara 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 autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Carolina Silvandersson  
E-mail: ir@phiab.se  
Web: www.phiab.se  
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