
 
 

 

Pressmeddelande 
2021-11-25 

Truecaller lanserar version 12 med flera 
spännande nya funktioner 

 

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad 

kommunikation, offentliggör lanseringen av en stor uppdatering av sin produkt på Android: 

"Truecaller Version 12". Nytt i den här versionen är funktioner som Video Caller ID, Call 

Recording, Ghost Call, Call Announce och ett användargränssnitt i helt ny design. 

Truecaller version 12 kommer gradvis att rullas ut för alla Android-användare i Indien, med 

flera andra efterföljande länder. 

 

"Truecaller utgör en viktig del av kommunikationen för över 300 miljoner användare globalt, både vad 

avser deras professionella samt personliga behov. Vi är ödmjuka inför det förtroende som människor 

har visat för oss och vi drivs av målet att transformera kommunikation. Vi behåller vårt fokus på 

användarnas behov och möter dem med innovativa lösningar och erbjudanden. De nya funktionerna i 

version 12 kommer att tillåta människor att ha större kontroll över sin kommunikation, och erbjuder 

samtidigt en säker, rolig och tillfredsställande upplevelse. Vi har arbetat hårt för att addera ett flertal nya 

funktioner och ett förbättrat gränssnitt utan att öka komplexiteten. Samtidigt är appen snabbare och mer 

effektiv, vilket möjliggör smidigare drift och kraftigt förbättrad batterioptimering”, säger Alan Mamedi, 

VD för Truecaller. 

 

Nya funktioner: 

 

Nytt gränssnitt – Truecallers gränssnitt har designats om för att göra samtals- och 

meddelandeupplevelsen mer användarvänlig och effektiv. Nya flikar gör det lättare att nå samtal, SMS 

och gruppchattar. 

   

Video Caller ID – videosamtals-ID låter användaren spela in en kort video som spelas upp automatiskt 

när du ringer vänner och familj. Förutom att spela in en selfie-video kan användare också ställa in ett 



 
 

 

videosamtals-ID med hjälp av en av de inbyggda mallarna, i syfte att skapa en mer personlig och unik 

samtalsupplevelse. 

 

Call Recording - med samtalsinspelning kan användare spela in alla inkommande och utgående 

samtal. Alla inspelningar lagras lokalt på telefonen och lämnar aldrig användarens telefon. 

 

Call Announce - med samtalsmeddelaren kan användare veta vem som ringer utan att ens titta på sin 

telefon. Truecaller läser upp namnet på den som ringer, även om kontakten inte finns lagrad i 

telefonboken. Call Announce kommer endast att vara tillgängligt för Premium- och Gold-prenumeranter. 

 

Ghost Call – med spöksamtals-funktionen kan användaren ställa in valfritt namn, nummer och foto för 

att få det att se ut som om användaren får ett samtal från den personen. Ghost Call kommer endast att 

vara tillgängligt för Truecaller Premium- och Gold-prenumeranter. 

 

 
 

För mer information, kontakta gärna: 

 

Annika Billberg, Head of IR & Communication 

+46 702 679791  

annika.billberg@truecaller.com 

 

Om Truecaller:  

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad 

kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt 

för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier 

och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en 

naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned 

en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat mer än 30 miljarder oönskade samtal. 

Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna 

och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 

2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com. 
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