ibas

Viden sælger!
Mange ved ikke at det er muligt at redde data fra defekte lagringsmedier. Vi giver dig svar på
de mest almindelige spørgsmål der dukker op.
Dataejer mener

Dine svar
■■

■■

■■

Det er for dyrt
■■
■■

■■

Jeg fikser det selv!

Ibas Danmark ApS
T: 70 22 34 00
recovery@ibas.dk | www.ibas.dk

Værdien af data kan kun vurderes af dataejeren.
Ibas udfører et håndværk og alle opgaver er unikke. Vi har markedets højeste
løsningsgrad på 90 % og vi har snart 40 års erfaring.
Ibas tager ingen risiko med dine data. Husk at du som oftest bare får en chance for
at få dit data reddet.

■■

Har du råd til at miste dine data for evigt?

■■

■■

■■

Jeg behøver bare 1 fil

Recovery-priserne er selvsagt afhængigt af skadeomfanget og hvor lang tid
vi har brug for for at kunne redde dataene — gennemsnitsprisen afhænger af
serviceniveauet der bliver valgt.

Før du begynder, så ring lige til Ibas for å få gratis råd.

■■

Der findes billigere
alternativer

Virksomheder betaler normalt 2.000,— i analyse for en single harddisk ved 5 dages
levering.

■■

■■

Kan Ibas garantere at data
kan reddes?

Fastpris for privat data: 6.999,— inkl. analysen på 299,— for at vi skal finde du af hvor
meget data vi kan redde.

Oftest vil en forkert handling også ødelægge muligheden for datarekonstruktion for
Ibas. Du risikerer også at opgaven bliver dyrere at løse.
Du bryder garantien fra leverandøren hvis du åbner lagringsmediet.
Det er ikke muligt at give nogen garantier på en løsning i unikke sager. Men Ibas
garanterer at de bedste teknikere i verden vil arbejde med din sag og ikke en ting
skal være uprøvet.
Vores erfaring og kompetence er respekteret af vores konkurrenter.
Vi har høj løsningsgrad og vi løser hver dag de mest krævende opgaver der opstår i
hele verden.

■■

Vi deler vores erfaringer mellem lande.

■■

Vi deler reservedele mellem lande.

■■

Vi udvikler nye metoder og værktøjer hvis det er nødvendigt.

■■

Vi løser de opgaver hvor andre giver op!

■■

Måske kan software hjælpe dig?

■■

Der findes prøveversioner du kan prøve før du køber.

■■

Ibas har eget værktøj til salg — Ontrack EasyRecovery.

