
IMGO 2.0 för Android är nu inskickat till Google för godkännande

Det är med glädje jag meddelar att Orgo Tech idag har släppt sin nya version av bildoptimeringstjänsten IMGO för Android. Versionen är delad med Google
för godkännande och beräknas finnas tillgänglig att ladda ner på Google Play senare under dagen. Denna version har jämfört med tidigare omarbetats från
grunden för att kunna erbjuda en optimerad upplevelse för våra användare. I samspråk med våra användare samt beta-testare har vi fokuserat på
användarvänlighet samt prestanda. Den nya versionen gör det ännu lättare för användarna att på ett snabbt och enkelt sätt optimera hela sitt bildgalleri med
möjlighet att frigöra över 90% av sitt bildutrymme. Utöver detta erbjuder IMGO för Android nu ett ”smart-gallery” som tillåter användarna att på ett enkelt sätt
navigera bland sina bilder och videoklipp med utökad funktionalitet som bl.a. en ”picture-in-picture”-funktion för video.

Vi ser att vi kontinuerligt kommer uppdatera IMGO för Android för att fortsätta erbjuda bästa upplevelse och tjänst för våra användare. Parallellt med detta
kommer vi fortsätta att utveckla en uppdaterad version för iOS som beräknas att släppas under andra halvan av verksamhetsåret.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist

Verkställande Direktör

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3’e juni 2019.

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar
och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% 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.  


