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Потребителски фору м на 
MSAB в София
4  Д Е К Е М В Р И  2 0 1 9  г

MSAB, световен лидер в криминалистичната технология за 
разследване на мобилни устройства, с офиси в Европа и 
САЩ и нашите официални търговски партньори в България 
-  Фючър Стандартс ЕООД, имат удоволствието да Ви пока-
нят на уникален потребителски форум, който ще се проведе 
в гр. София, на 4 Декември 2019 г., в Хотел Novotel Sofia, 
гр. София, бул. Цариградско шосе 115Н, конферентна зала 
„Европа 1”, с начало 9:00 ч.

MSAB предлага екосистема за експертиза на мобилни  
устройства за правоприлагащите органи, разузнавателните 
служби, граничен контрол, митнически контрол, военните 
и свързаните с тях области. Персонализираните комбина-
ции от нашите продукти и услуги гарантират най-добрия 
практически работен процес от полевите операции до ла-
бораторията, до съдебната зала и извън нея. И до днес ние 
подкрепяме извличането на доказателства и информация 
от мобилни телефони, информационни системи за превозни 
средства, дронове, преносими устройства и много други. 

Моля, запознайте се с приложения дневен ред за събитието.
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9:00 Представяне на компанията MSAB, както и перспективите за 
развитието на цифровите криминалистични технологии  - английски

Арне Александърсон и Анна-Мария Граус (MSAB)

9:30 Общ преглед на продуктовата гама на MSAB и най-важните новости 
и постижения на годината. Решения за експерти и потребители от 
първа линия  - английски

Арне Александерсон и Генади Конев (MSAB)

11:00 Пауза за кафе

11:30 Криминалистични решения на MSAB Frontline: мрежово извличане, 
прехвърляне, обработка и анализ на криминалистични данни в 
рамките на големи правоприлагащи организации - английски

Мария Граус (MSAB)

13:00 Обяд

14:00 Най-новите и най-добрите възможности на XRY в логическите и 
физическите извличания (вкл. App Upgrade, Photon, Android Pi Dumper, 
придобиване на физически / байпас на Samsung и други) - техническа 
демонстрация - английски

Генади Конев (специалист по технически продукти)

15:30 Пауза за кафе

15:45 Moщен анализ с продукти от серията XAMN и последните новости  
при работа с тях - техническа демонстрация - английски

Генади Конев (специалист по технически продукти)

17:00 Интерактивна част - въпроси и отговори

17:30 Край на събитието
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