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TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail,
har erhållit patent i USA gällande en mjukvarulösning för att kombinera information från ett flertal antenner i
elektroniska vägtullslösningar och därmed öka systemets effektivitet.

Patentet, som har nummer 10.438.482 och som har utfärdats av United States Patent and Trademark Office, beskriver en metod
för användning av mottagna signaler från ett flertal separata antenner i en lösning för flerfiliga vägar. Genom att kombinera data
kan det specifika körfältet för ett visst fordon bestämmas.

Bestämning av körfält är grundläggande för elektroniska vägtullslösningar och den nu patenterade innovationen ger en mycket
kostnadseffektiv och exakt lösning. Det är särskilt viktigt i den svåra miljön med flera flerfiliga vägar när UHF RFID används för till
exempel vägtullar.

”Beviljandet av vår patentansökan ger ytterligare ett erkännande till den höga kvalitet vårt innovationsarbete håller. Dessutom ger
den oss styrka i relationerna till viktiga marknadsaktörer för vägtullar eftersom lösningen har utvecklats som svar på faktiska
marknadsbehov och inom ett för oss prioriterat applikationsområde”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-,
magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under
varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet,
säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och i
Sverige 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 Nasdaq First North Growth
Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se
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