MSAB OFFICE
NOSSA SOLUÇÃO MAIS POPULAR PARA
PERITOS FORENSES DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
O MSAB Office, disponível com suporte lógico e físico, é uma solução
de plataforma completa, projetada para peritos forenses de dispositivos
móveis. Ela permite acesso total a milhares de dispositivos móveis com
todo o hardware e aplicativos necessário fornecido para operação em
computadores Windows.
O XRY é um software projetado com um objetivo, com o hardware
necessário para recuperar dados de dispositivos móveis de uma maneira
segura forense.

PROJETADO PARA USUÁRIOS EXPERIENTES
SOLUÇÃO ABERTA PARA O WINDOWS
PODEROSA PERÍCIA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

100% DEDICADO À PERÍCIA FORENSE
Com o Office MSAB você pode realizar mais e se aprofundar em um
dispositivo móvel para recuperar dados vitais. Com uma combinação de
ferramentas de extrações lógicas e físicas disponíveis para dispositivos
compatíveis, o MSAB Office pode produzir um relatório seguro de
auditoria que contém dados em tempo real e excluídos do mesmo
dispositivo portátil.

DESTAQUES DO PRODUTO
»» Solução de software flexível baseada no Windows
»» Arquivo de ajuda exclusivo e manual de dispositivo
para cada dispositivo

»» Formato de arquivo seguro e extração simplificada
de dados

»» O ponto inicial no ecossistema MSAB

A PRIMEIRA OPÇÃO
O MSAB Office é a primeira opção entre organizações de segurança
em todo o mundo, e nossa opção mais popular de plataforma entre
profissionais de perícia forense digital em dispositivos móveis para o
exame de dispositivos, pronta para o uso.

SIMPLES E FLEXÍVEL PARA O USUÁRIO
O aplicativo de software XRY é executado em Windows e é poderoso
o suficiente para lidar com todas as exigências modernas de peritos
forenses. A interface é de simples navegação, com um assistente de
usuário amigável projetado para ajudá-lo em todo o processo do início ao
fim, para que você possa começar imediatamente a recuperar dados com
confiança.
Com o XRY, um relatório à prova de fraude é criado em questão de
minutos, podendo ser facilmente personalizado e exportado para atender
a todas as necessidades do usuário, incluindo referência a sua organização
e a marca da empresa, conforme necessário.

ESPECIFICAÇÕES
Requisitos do PC: Intel dual-core de 1.6 GHz , 2GB de RAM, 2 portas USB
Requisitos do sistema operacional: Windows 7, 8 ou 10 (somente 64 bits)
Requisitos do monitor: resolução mínima de 1366 x 768
Requisitos adicionais: Microsoft .NET Framework 4.5
Peso do pacote: Aproximadamente 4,5 kg (9,9 libras)
Dimensões da caixa: Aproximadamente 45 cm x 25 cm x 17 cm (18” x 10” x 7”)
Garantia: Padrão de 24 meses

A LICENÇA XRY INCLUI
Cabos gratuitos | Atualizações de software gratuitas | Suporte técnico gratuito
Garantia estendida disponível em todos os equipamentos fabricados pela MSAB, se a licença XRY
for mantida.

FUNÇÕES
»» Leitura de cartões SIM
»» Análises lógicas de dispositivos móveis
»» Análises físicas de dispositivos móveis
»» Análises físicas de dispositivos GPS
»» Análises físicas de cartões de memória
»» Modo de triagem
»» Algoritmos de hash
FERRAMENTAS
»» Assistente de gravação de CD/DVD/Blue-Ray
»» Clonagem de cartões SIM
»» Limpeza de registro
»» Conversão de arquivos XRY antigos
»» Atualizações de licença
»» Fazer download das atualizações
INCLUÍDO NO PACOTE DO MSAB OFFICE
»» Software de aplicativo e chave de licença
do XRY

»» Pasta com organizador de cabos
»» Unidade de comunicação XRY
»» Kit completo de cabo para telefone móvel do
XRY Physical e Logical

»» Dispositivo de clonagem de id de SIM com
licença

»» 5 cartões regraváveis de exame de clonagem
de id de SIM

»» Leitor de cartão de memória protegido contra
gravação

»» Aplicativo XAMN Viewer
»» Escova para limpar contatos

Entre em contato com sales@msab.com para
solicitar um orçamento!

Assistente fácil de usar e localizador
de dispositivo
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