
 
 

Orgo Tech offentliggör sin nya panel till tjänsten IMGO 
 

Stockholm 3 april 2018 

 

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin nya panel till tjänsten IMGO som 

innehåller många förbättringar och flera nya funktioner 

 

Orgo Tech har under Q1 2018 utvecklat fram en ny panel med ett nytt utseende och flera nya funktioner till tjänsten IMGO. Med 

den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder 

sig av IMGO. En av de nya funktionerna är att kunderna kan ladda upp bilder direkt från sin dator eller smartphone och 

optimera dessa direkt i panelen. Ytterligare en ny funktion är att kunden kan se alla bilder som kunden har optimerat via Orgo 

Tech direkt i panelen.  

 

IMGOs optimeringskod har också blivit uppdaterad till en nyare version. I denna version kan IMGO hantera fler bilder per 

sekund och större bilder i filstorlek. IT-strukturen som IMGO ligger på har även fått uppdatering, vilket gör att systemet 

automatiskt kan lägga till mer resurser till bolagets IT-struktur för att hantera ett stort antal bilder. 

 

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 

3 april 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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