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TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail,
har utvecklat en app som gör det enkelt för trafikoperatörer av olika slag att sätta upp och genomföra
trafikundersökningar i varierande miljöer. Appen som heter EasySetup går att ladda ner utan kostnad på Google Play
Store.

EasySetup möjliggör för användarna av TagMasters lösningar inom trafikövervakning att enkelt konfigurera TagMasters olika
produkter som finns i ett område eller stad och snabbt kunna göra trafikundersökningar.

”Appen passar perfekt till att göra tillfälliga trafikundersökningar för att kunna se var det är problem i trafiken respektive var det
kanske är mindre trafik. Informationen blir ett viktigt beslutsunderlag för trafikoperatörer av olika slag och är ett exempel på att
trenden går mot alltmer intelligenta lösningar för att effektivisera trafikflöden och därmed minska klimatpåverkan”, säger Jonas
Svensson, VD, TagMaster.

De produkter som enkelt kan konfigureras från en mobiltelefon via appen är till exempel TagMasters CityRadar, men även
TrafficRadar. På ett mycket enkelt sätt kan därmed information från hundratals radarsensorer sammanställas och tillföra
trafikoperatörer värdefull information.

De främsta fördelarna med EasySetup är enkel produktkonfiguration, att det går att göra realtidsundersökningar eller att
sammanställa information som finns lagrad hos sensorerna, att den fungerar med Bluetooth-anslutning, att det går att göra tillfälliga
undersökningar, att det är enkelt att hämta undersökningsdata och att det är enkelt att dela nedladdad undersökningsdata från
mobiltelefon.

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 – Segment Europa och Segment USA - under
varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att
minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA 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 Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade
rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com


