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MSAB lanserar ny lösning för 
omedelbar digital bevissäkring i fält 
 
MSAB lanserar Raven, en innovativ mobilapp-lösning för polis och andra brottsbekämpande 
myndigheter.  
Raven är en bärbar produkt som består av en avancerad uppsättning av verktyg för mobila 
enheter. Lösningen är speciellt utformad för användare i fält som snabbt behöver extrahera data 
ur mobiltelefoner och förvandla den till användbar bevisföring. "Så vitt jag vet är det helt unikt att 
ha en så lättviktig och kraftfull teknik ute på fältet", säger Joel Bollö, VD för MSAB. 
 
”Digitala bevis behöver ofta samlas in vid en incident eller en brottsplats från vittnen och offer för att 
erhålla värdefulla insikter. Men ingen vill lämna ifrån sig sin mobiltelefon eller vara utan den tills det 
tekniska labbet fått fram bevisen ur den – det kan ta dagar eller veckor. För att undvika detta måste 
polis utrustas med lösningar på fältet för att snabbt och enkelt extrahera samtyckebaserade digitala 
bevis. Det är här Raven kommer till sin rätt, då det är en unik lösning för snabb tillgång till kritiska 
bevis och information”, säger Jansen Cohoon, produktspecialist för Raven och VD för MSAB i 
Nordamerika. 
 
Raven är en samling applikationer (appar) som körs på Android OS-enheter som mobiltelefoner, 
surfplattor och datorer. Raven är byggd ovanpå det senaste Android-operativsystemet som en 
samling applikationer och kompatibel hårdvara och gör det möjligt för en användare att dra nytta av 
Androids standard- och enhetsfunktioner och förbättra dem med avancerade kriminaltekniska 
datainsamlingsfunktioner, helt enkelt genom att ladda ner alla eller utvalda Raven-appar. 
 
Raven app-sviten består av: MobEX (extrahering av mobila enheter); SIMEX (extrahering av SIM-
kort); FlashEX (Flash media-extraktion); och DronEX (extraktion av drönare). Dessutom tillåter ODIN, 
analys-appen, att användare snabbt kan se de extraherade resultaten, kontrollera övervakningslistor 
och hitta de senaste platsuppgifterna. 
 
”Att lägga ett sådant kraftfullt verktyg i händerna på en användare i fält gör att de både snabbt och 
enkelt kan undersöka de digitala bevisen, vilket i sin tur leder till snabbare uppklaring av incidenter 
och brott. Därtill bidrar det till att poliser och andra brottsbekämpande personer i fält kan interagera 
med vittnen och offer på ett meningsfullt och respektfullt sätt. Detta bidrar också till att samhället 
och dess medborgare får ett ökat förtroende för dessa myndigheter”, säger Jansen Cohoon. 
 
MSAB Raven finns idag tillgänglig för kvalificerade brottsbekämpande myndigheter. För mer 
information, besök: msab.com/raven 
 

 

https://www.msab.com/raven/


 

 

För mer information, kontakta gärna: 
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8739 0270 
Jansen Cohoon, VD för MSAB:s dotterbolag i Nordamerika, jansen.cohoon@msab.com, 
+17037894717 

 

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 140 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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