Pressmeddelande 4 december, 2018

Sensys Gatso Group lanserar FLUX, nästa
generations skalbara plattform för trafiksäkerhet
Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, lanserar FLUX, sin nya plattform
för trafikövervakning, på Gulf Traffic-utställningen i Dubai.
Sensys Gatso har utvecklat en plattform för trafikövervakning som är redo för morgondagens krav. Den första
funktionen som lanseras tillsammans med Flux tar itu med en av de främsta orsakerna till trafikolyckor och
olyckshändelser - Distraktionskörning. Med denna funktion kan myndigheterna automatiskt identifiera
användningen av mobiltelefoner vid körning. Detta förändrar spelplanen för branschen.
FLUX är en innovativ plattform som består av en skalbar mjukvara och ett modulärt hårdvarusystem med en
intelligent kärna som kan kopplas till alla typer av sensorer, nu och i framtiden. Med sin mjukvara och flexibla
lösning är Sensys Gatso FLUX oberoende av hårdvara. Den nya plattformen stöder ett brett sortiment och en
växande lista av funktioner för trafiksäkerhet, till exempel: detektering av distraktionskörning, hantering av
oförsäkrade fordon, automatisk nummerplåtsläsning (ANPR) samt traditionella hastighets- och
rödljustillämpningar.

"Genom att integrera FLUX i dina trafiksäkerhetsprogram ger vi dig en lösning som passar dina krav nu och
under de kommande åren. Vår lösning är helt anpassningsbar, du kan när som helst lägga till nya funktioner
och sensorer, även ansluta det till system från andra tillverkare. Vårt utvecklingsmål för FLUX var att ge våra
kunder rättssäkra bevispaket." säger Timo Gatsonides, CTO, Sensys Gatso Group.

För mer information:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E investors@sensysgatso.com

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 4 december 2018, kl
12.00.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien,
Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
Koncernen har 167 anställda.
För mer information, besök www.sensysgatso.com
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