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Micro Systemation lanserar senaste versionen av .XRY/XACT med stöd för 
GPS och ytterligare 179 telefoner. 
 
 
Micro Systemation släpper version 4.4 av mjukvaruprodukten  .XRY/XACT. Tillsammans 
stöder de 179 nya mobilenheter samt ytterligare några GPS enheter. Detta gör lösningen till en 
av de mest heltäckande på marknaden.  
 
”Med version 4.4 stöder vi inte bara ett stort antal mobiltelefoner utan också Garmin och 
TomTom GPS enheter” säger Joel Bollö, VD och koncernchef för Micro Systemation. ”En 
ytterligare nyhet är att version 4.4 har stöd för Android.” 
 
Micro Systemation öppnar också en community på hemsidan där användare ska kunna dela 
med sig av sina skript. Skripten kommer att göra kriminalteknikerns arbete effektivare och 
enklare genom att möjliggöra automatiserade uppgifter. 
 
Vidare säger Joel Bollö att ”användare av mjukvaran XACT kommer att ha möjlighet att 
ladda upp och ner skript på www.msab.com och därigenom hjälpa varandra med specifika 
problem relaterade till mobiltelefoner. Att leverera produkter i teknikens framkant som är 
hållbart i rätten, är vårt motto. Det är också en anledning till Micro Systemations snabba 
expansion på den kriminaltekniska marknaden för mobila enheter.” 
 
För ytterligare information , kontakta VD och koncernchef Joel Bollö: joel.bollo@msab.com 
Telefon +46 8 7390270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micro Systemation marknadsför kompletta lösningar inom kriminalteknik för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Mobiltelefonen är 
den moderna tidens fingeravtryck och kriminalteknik för mobiletelefoner spelar ofta en avgörande bevismässig roll i utredningar. Micro 
Systemations enda fokus är en kvalitativ kriminalteknisk lösning, som skapar säkra och pålitliga resultat för slutanvändarna. 
 
Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa 
och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Mjukvaran .XRY har använts av utredare sedan 2003 för att snabbt och enkelt 
få fram information såsom foton, SMS, samtalshistorik, telefonböcker och mycket mer. .XRY har blivit en de facto-standard inom sitt 
område och används i över 50 länder. Kombinerad med Micro Systemations mjukvara XACT, som även kan återskapa raderad information, 
ger den en komplett kriminalteknisk lösning för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Micro Systemation är listat på NMG börsen för 
nordiska tillväxtbolag sedan 1999. 
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