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MSAB erbjuder digital bevisteknik med samtyckesbaserad
auktorisation för att samla in data på brottsplatser
MSAB, världsledande inom mobil kriminalteknik, tillkännager den första stora produktlanseringen
under 2022. De uppdaterade lösningarna för mobil kriminalteknik kommer med fullt stöd för
Windows 11. Därtill introducerar bolaget en rad nya och förbättrade funktioner som är utformade
för att hjälpa specialister och utredare inom mobil forensik att påskynda sina utredningar och lösa
ärenden snabbare.
"MSAB har arbetat ihärdigt med att utveckla lösningar som ger tillgång till kritisk information under
de första timmarna av en brottsutredning, för att minska tiden med att samla in digitala bevis. Med
våra senaste lösningar, MSAB Kiosk och MSAB Tablet, får personal i frontlinjen hjälp med att snabbt
och enkelt återställa kritiska data. Polisen kan nu också erbjuda offer och vittnen, direkt på plats, att
signera en samtyckesbaserad fullmaktsblankett digitalt”, säger Joel Bollö, vd för MSAB.
Den uppdaterade lösningen för digital dataåterställning, XRY, kommer med betydande extraheringsoch avkodningsmöjligheter för fler mobila enheter. Det totala antalet enhetsprofiler som stöds
överstiger nu 41 900 telefoner och appar.
"MSAB förstår de utmaningar som brottsbekämpande myndigheter står inför, såsom behovet av
kostnadseffektivitet, snabbhet, konsekventa processer, datakvalitet och kriminalteknisk integritet.
Vårt uppdrag är att stödja dessa organisationer med kompletta innovativa kriminaltekniska lösningar
som ger dem full kraft att lösa brott snabbare och minska eftersläpningar i arbetet samtidigt som
resultatet maximeras”, säger Joel Bollö.
MSAB:s digitala forensiska analyslösning, XAMN, har fått flera betydande förbättringar avseende
användarupplevelse. Därtill har en mängd förbättringar genomförts för att hjälpa kunder att hitta
intelligens och kritiska bevis snabbare och mer effektivt.
"Den senaste versionen av XAMN introducerar den nya kraftfulla filtervyn "Kartor". Detta gör att
digitala utredare kan analysera platsartefakter enklare och mer effektivt. Våra kunder kan nu
kombinera den nya kartans filtervy med den förbättrade tidslinjen i valfri vy i XAMN.
MSAB:s lösningar utvecklas ständigt och vi är stolta över att kunna säga att våra digitala forensiska
lösningar hjälper brottsbekämpande myndigheter att utreda brott, samla in underrättelser, utreda
bedrägerier och bekämpa korruption”, säger Bradley Sipes, Produktchef på MSAB.
För mer information om den senaste produktlanseringen, se bolagets ”release notes” och nyheter på
msab.com.
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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 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är
noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

