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MSAB hjälper till att påskynda utredningar genom att 
upptäcka misstänkt data ännu snabbare 
MSAB, global ledare inom kriminalteknik för undersökningar av mobila enheter, annonserar den första 
av fyra planerade produktlanseringar under 2021. Flaggskeppsprodukten och extraktionslösningen, XRY, 
har fått en ny hash-matchningsfunktion för att identifiera misstänkt data så tidigt som möjligt när data 
ska hämtas ur mobiltelefoner, vilket möjliggör för forensiker att göra informerade val snabbare och 
enklare.  

”I våra tre produktserier, XRY, XAMN och XEC (för extraktion, analys respektive rapportering av 
mobildata) har vi gjort betydande framsteg i den senaste versionen. Vi har ett pågående uppdrag att 
förbättra våra kriminaltekniska lösningar för att hjälpa utredare inom polisen och andra rättsvårdande 
myndigheter att snabbare få fram relevant data och därigenom ta dataanalysen till nya nivåer för att 
lösa olika typer av brott”, säger Joel Bollö, VD för MSAB. 

”Säkerhetsåtgärder för mobiltelefoner har blivit alltmer sofistikerade de senaste åren genom den 
snabba utvecklingen som skett för såväl lösenord och tum-avtryck som ansiktsigenkänning. I synnerhet 
är avancerad kryptering en utmaning för de flesta brottsbekämpande organisationer. För att komma åt 
data måste utredare ta sig förbi dessa säkerhetsåtgärder eller få tillgång till lösenorden. Den senaste 
XRY-versionen innehåller integrerat stöd för extrahering av data som kringgår majoriteten av låsta 
telefoner från Huawei Kirin-enheter”, säger Mike Dickinson, affärsutvecklingschef på MSAB 

När det gäller analys av mobildata införde MSAB tidigare möjligheten att automatiskt länka identifierade 
och relaterade profiler i en brottsutredning. Detta hjälper utredare att fokusera på personer som kan 
tänkas vara av intresse för utredningen och därigenom bygga en komplett profil över en person med 
hjälp av samtliga tillgängliga identifikations-indikatorer. Den senaste versionen av XAMN förbättrar 
denna funktionalitet ytterligare genom att införa en uppdaterad “Connection view” -funktion. Detta 
säkerställer snabbare länkning och filtrering av personer av intresse och gör det möjligt att kartlägga 
kopplingen mellan dessa personer. 

 
För mer information vänligen kontakta: 
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com , +46 8739 0270 
Mike Dickinson, CBDO MSAB, mike.dickinson@msab.com , +46 760 511 515 
 
För mer information om de senaste pressmeddelandena från MSAB, klicka här. 
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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 en helhetsmetod för rättssäker 
kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder i hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB 
är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. Läs mer på: www.msab.com 


