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Världsledare inom digital kriminalteknik erbjuder nya möjligheter för extraktion av misstänkt
data

MSAB ingår partnerskap med Detego
kring digital kriminalteknik
MSAB, en världsledande leverantör av kriminalteknik för undersökningar av mobila enheter, och
Detego, som erbjuder kriminaltekniska verktyg för datorer, ingår partnerskap kring skräddarsydda
lösningar för snabbare användning.
MSAB:s flaggskeppsprodukt XRY-KTE har blivit den främsta lösningen för operativa
brottsbekämpande myndigheter världen över, som regelbundet hanterar stora volymer data på
mobila enheter. På samma sätt har Detego utvecklat en ledande lösning för att snabbt få fram och
agera på bevis från datorer. Detego erbjuder snabb och automatiserad digital kriminalteknik på plats,
och båda företagens produkter används av flera högt profilerade kunder världen över.
MSAB och Detego är stolta över att tillkännage det strategiska partnerskapet som ger användarna en
enda lösning för att erhålla data för både mobil- och datoranalys. Lösningen kommer att ge
användarna en komplett svit av digitala kriminaltekniska verktyg.
"Eftersom teknikutvecklingen går blixtsnabbt är det viktigt att utredare har verktyg som kan hålla
jämna steg med den globala marknadsutvecklingen, samtidigt som de bibehåller den höga kvaliteten
inom digital kriminalteknik", säger Joel Bollö, VD för MSAB. "Genom att kombinera MSAB: s och
Detegos erbjudanden och expertis kommer vi att ge kunderna en högkvalitativ lösning för att snabbt
och effektivt få tillgång till mer kriminaldata från ännu fler elektroniska enheter."
”Beslutet att samarbeta med MSAB kring digital kriminalteknik och cybersäkerhet är självklart. Våra
lösningar är väl anpassade för varandra och vi är lika engagerade som MSAB i att stödja och förse
utredare över hela världen med avancerad teknik för att lösa en myriad av brott. MSAB är ett
fantastiskt företag som fortsätter att förnya sina kriminaltekniska lösningar. Det är ett privilegium att
få starta denna resa med dem, säger John-Paul Backwell, vd för Detego.

Då den traditionella uppdelningen mellan datorer och mobila enheter börjar suddas ut är det
naturligt att två erkända ledare inom sina respektive områden ingår ett samarbete. Med
gemensamma krafter kommer MSAB och Detego att erbjuda en världsledande lösning till förmån för
alla brottsbekämpande myndigheter som vill samla data med hjälp av det säkra digitala XRYfilformatet.
Därtill består MSAB:s XAMN-programvara av en uppsättning analysverktyg som främst är utformade
för att göra det möjligt för utredare att arbeta mer effektivt. När digital data har återställts med hjälp
av MSAB:s mjukvara XRY och Detegos verktyg, identifierar XAMN-analysverktyget från MSAB snabbt
kritisk information, oavsett om det innebär en snabb helhetsbild eller att snabbt hitta exakta detaljer
i en enorm uppsättning av digitala bevis.
Båda verktygen är enkla att använda och kommer därför att göra en omedelbar skillnad för kunder
som investerar i den kombinerade lösningen. Användare kan direkt dra nytta av lösningen från MSAB
och Detego för att lösa brott snabbare, vilket resulterar i förbättrad effektivitet för kunderna.
Detego och MSAB ser fram emot att erbjuda sin lösning till utredare över hela världen under många
år framöver.

För mer information, kontakta gärna:
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8739 0270
John-Paul Backwell, VD Detego, jp@mcmsolutions.co.uk, +44 1403 267176

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. Läs mer på: www.msab.com

Om Detego
Detego Global är företaget som utvecklat Detego Unified Forensics Platform, en heltäckande svit av modulära digitala
kriminaltekniska verktyg som används globalt av militär, brottsbekämpning, underrättelsetjänst och organisationer.
Brottsutredare står idag inför olika typer av angrepp och stora mängder data som skapats på digitala enheter. Detegos
verktyg hjälper dem snabbt att skaffa, analysera och agera på dessa bevis och intelligens. Detego Global grundades 2005
och bolaget har sitt huvudkontor nära London i Storbritannien, och ytterligare kontor i USA, Singapore, Förenade
Arabemiraten, Kenya och Sydafrika. Läs mer på: www.detegoglobal.com

