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MOBILedit Forensic Express

MOBILedit Forensic Express to całkowicie nowy produkt zaprojektowany pod Twoje potrzeby
Świat mobilnych śledztw jest bardzo dynamicznym i zmiennym środowiskiem, dlatego też nasiliła się potrzeba stworzenia
nowego narzędzia, które zapewni większą wydajność w terenie i uzupełni szerszą analizę wykonywaną przez MOBILedit
Forensic w laboratorium. Ten popyt doprowadził do rozwoju programu Forensic Express, który obecnie jest uznawany za
doskonałe uzupełnienie naszego pierworotnego rozwiązania.
O wiele szybszy i łatwiejszy w użyciu od innych narzędzi
MOBILedit Forensic Express jest szybszy i łatwiejszy w obsłudze niż inne nasze poprzednie produkty. Od teraz nie musisz być
ekspertem śledczym aby wydobyć dane z telefonów. Z naszym nowym narzędziem każdy jest w stanie to zrobić.
Oprogramowanie jest zoptymalizowane dla tabletów z systemem Windows, umożliwiając prostą ekstrakcję za pomocą
jednego dotknięcia. Skupiliśmy się również na szybkości i łatwym w użyciu automatycznym wykrywaniem urządzenia, dzięki
czemu rozpoczęcie wydobycia jest teraz znacznie szybsze. Ponieważ wydobycie za pomocą jednego dotknięcia jest tak proste,
każdy funkcjonariusz policji z terminalem dotykowym będzie w stanie wykonać pracę.
Jak to działa?
Wybierz odpowiedni kabel, podłącz telefon, wybierz dane które chcesz wydobyć z dzienników połączeń, wiadomości
tekstowych SMS, MMS, danych aplikacji (np. WhatsApp, Skype, Dropbox, Evernote), kontaktów, plików, zdjęć, filmów,
nagrań i dokumentów, a następnie kliknij "extract". Dane telefoniczne nie mogą być oglądane, bądź modyfikowane na
tablecie, co czyni go idealnym nawet dla tych, którzy nie mają uprawnień, aby przeglądać zawartość. MOBILedit Forensic
Express wygeneruje raport, który może być później analizowany przez personel śledczy lub importowany bezpośrednio do
zaawansowanego oprogramowania do analizy sądowej, takiego jak I2 lub Tovek.
Prawie 20 lat doświadczenia
Compelson dostarcza narzędzia przeznaczone do kryminalistyki śledczej dla telefonów od 1996 roku. Nasz główny produkt "
MOBILedit Forensic Express" został wysoko oceniony przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii. Jest obecnie
wykorzystywany przez FBI, CIA, IRS oraz instytucje egzekwujące prawo w ponad 75 krajach, dostarczając przy tym
wyodrębnione całościowe dane z telefonów, a także generowanie raportów do prezentacji na sali rozpraw.
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