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MSAB förbättrar alternativen för att 
utvinna mer data i fler mobiltelefoner 
 
MSAB tillkännager den andra av totalt fyra stora produktlanseringar under 2021. Produkten 
XRY, som utvinner data ur mobiltelefoner, får förbättrat stöd för MTK-, Exynos- och EDL-
enheter, vilket effektiviserar arbetet för utredare inom brottsbekämpande myndigheter. Den 
nya versionen stödjer nu fullständig fysisk utvinning för en absolut majoritet av enheter med 
MTK-chipset, och ännu fler Samsung Exynos-baserade enheter läggs till. 
 
"Det är glädjande att MSAB leder utvecklingen när det gäller att komma åt och extrahera mer 
data från låsta och krypterade mobila enheter - det är en nyckel för att lösa fler brott 
snabbare. Vår senaste produktlansering representerar betydande framsteg för att hjälpa 
utredare att få tillgång till en ökad mängd mobildata och genomföra djupgående 
dataanalyser från de senaste mobiltelefonerna”, säger Joel Bollö, VD för MSAB.  
  
Antalet mobiltelefonanvändare i världen ökar markant och mobila enheter är mer robusta 
och säkrare än någonsin. Detta är en utmaning för brottsbekämpande organisationer då det 
begränsar deras tillgång till avgörande bevis. ”För att få åtkomst till informationen måste 
utredare övervinna säkerhetsskyddet. Den senaste XRY-versionen innehåller stöd för 
fullständig fysisk utvinning från moderna smartphones på 3 olika sätt; via MTK, Exynos och 
EDL-extraktioner, plus ett helt nytt iOS15 Beta 1-stöd”, säger Mike Dickinson, Chief Business 
Development Officer för MSAB.  
 
MSAB introducerar också nyligen tillagda filter i analysverktyget XAMN, för enklare 
navigering bland olika typer av data. Dessutom introduceras en förbättrad listvy med 
dynamisk artefaktvisning tillsammans med nya rapportalternativ. 
 
För mer information om de senaste produktlanseringarna, se våra releaser och nyheter på 
webben.  
 

För mer information, kontakta: 
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8739 0270 
Mike Dickinson, Chief Business Development Officer, mike.dickinson@msab.com, +46 76 051 15 15 
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Om MSAB 

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila 
enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande 
myndigheter, så som; polis, militär och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de 
facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering 
och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar 
kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är 
noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B.  
www.msab.com 
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