Når du ofte bare har en sjanse til å
redde data – ring ekspertene først!
Ibas sertifisert partner

Ibas redder viktige data for bedrifter og privatpersoner.

Evaluate

Ibas tilbyr følgende produkter
og tjenester:
Recover

Consult

Datarekonstruksjon
In-Lab
Remote
Clinic
Easy Recovery
Mail recovery - Ontrack PowerControls

Return

Datasletting
Software
Degausser

Førstehjelp ved datahavari!

Dataetterforskning
Sikring og analyse av data
Datarekonstruksjon - Datasletting - Dataetterforskning

Hvordan oppstår datatap?

Prosessen

Logiske feil – harddisken virker som den skal, men noen filer
eller data er utilgjengelige av logiske grunner, som f. eks. en mistet partisjon
eller en uheldig reformatering.

Hvis du mister tilgang til dine data ringer du til Ibas
eller en av våre sertifiserte partnere

Elektroniske / Mekaniske feil – harddisken virker ikke.
Den vanligste årsaken er diskkrasj og motorproblemer.
Hardware problemer
Slå av PC/server
Ikke start på nytt
Ikke bytt ut lagringsmediet
Ikke forsøk å åpne mediet
Ikke forsøk å tørke mediet ved vannskader – hold det fuktig
Software problemer
Kontakt Ibas eksperter for rådspørring
Hvis du ikke vet hvordan en recovery software fungerer risikerer
du å forværre skaden
Husk at du ofte bare har et forsøk på å redde data

Consult

Evaluate

Der vil du få svar på dine spørsmål og du vil bli bedt
om en del informasjon i bestillingsprosessen.

Recover

Når din disk er levert til Ibas vil vi først gjøre en
analyse av din disk. Analysen presenteres i en
filspesifikk rapport som gir deg full oversikt over
hvilke data som kan reddes før du bestiller en full
datarekonstruksjon.

Datarekonstruksjon er mer enn å bytte deler. Ofte må
rekonstruksjonen utføres i et støvfritt miljø der din
harddisk forsiktig blir demontert, undersøkt og testet.
Rådata blir så hentet ut og puslet sammen til lesbare
data for deg. Ibas kan “tvinge” disken
til å lese rundt området som er skadet.

Dine rekonstruerte data lagres til en ny USB disk
for levering til deg.

Return

Kontakt oss gjerne!
Tlf: 62 81 01 00
www.ibas.no

