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För omedelbar publicering 
 
 
 
Micro Systemation AB säljer och levererar XACT. 
 
Sedan lanseringen av XACT i början av mars 2008 har MSAB sålt 20 stycken exemplar av 
produkten till i huvudsak befintliga kunder. Ordervärde inklusive utbildningar uppgår till 
drygt 700 kkr. 
 
XACT är Micro Systemations produkt för binär tömning och analys av mobiltelefoner och 
minneskort. XACT gör det möjligt att få en komplett bild av all information som finns i en 
mobiltelefon och kan under gynnsamma förutsättningar även återskapa borttagen information. 
  
 
  
– Efterfrågan på XACT har varit mycket stor, säger VD Joel Bollö i en kommentar. Trots att 

produkten fortfarande inte är komplett önskar kunderna utnyttja våra senaste landvinningar 
inom avancerad minnesanalys av mobiltelefoner. Vi kan nu erbjuda brottutredande 
myndigheter möjligheten att komplettera vår produkt .XRY med ett verktyg för sofistikerad 
fysisk analys av minnesinnehållet i en mobiltelefon. Utbildning av användarna av XACT 
kommer att inledas kommande vecka och leveranserna av produkten pågår, fortsätter Joel 
Bollö. 
 

 För mer information kontakta: VD joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com
 
 

 
.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt 
avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För 
brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i 
samarbete med svenska polismyndigheter. Den 5:e mars 2008 lanserades XACT som kompletterar .XRY genom 
att göra det möjligt att fysiskt göra en komplett kopia av en mobiltelefons minne för att sedan genomföra 
tolkning och analys av innehållet. 
 
 
 
 
Micro Systemation är marknadsledande leverantör av system för bevissäkring ur mobila enheter. Bolaget har ett 
välkänt renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag 
av ett stort antal företag i hela världen. 
Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista. 
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