
 
 

Orgo Tech släpper ny betaversion av fotoapplikation 
 

Stockholm 16 oktober 2018 

 

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) kommer under dagen att släppa ut en ny betaversion av bolagets fotoapplikation som 

använder sig av tjänsten IMGO. Uppdateringen innehåller stora förbättringer som bolaget har gjort efter feedback från 

betatestare. 

 

I början av september 2018 lanserade Orgo Tech den första betaversionen av bolagets fotoapplikation där användare kunde 

ansöka om att få vara med i betaversionen och testa applikationen. Sedan lanseringen av betaversionen har Orgo Tech varit i 

kontakt med betatestare angående deras upplevelse av applikationen. De har berättat om buggar, vilka funktioner som de har 

saknat och även om hur användarupplevelsen kan förbättras. Räknat från 2018-09-30 har IMGO minskat ner bildernas storlek 

med 92,6 % i snitt. 

 

Den uppdatering som idag släpps innehåller ett nytt ljusare utseende där användaren har bättre flöde och har åtkomst till alla 

funktioner. Samtliga bilder som har blivit optimerade via IMGO kommer att visas under “My Gallery”. När användaren öppnar upp 

en bild så visas i procent hur pass mycket bilden har blivit optimerad. Användaren ges också möjlighet att ladda ner eller radera 

bilden. I denna uppdatering kan användaren se vilka bilder som håller på att optimeras och en ny funktion där användaren kan 

ladda upp befintliga bilder från sin telefon till IMGO för optimering. 

 

För mer information kontakta: 

VD, Mathias Palmqvist 

08 - 121 53 890  

ir@orgotech.com 

www.orgotech.com 

 
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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