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Kunnskap selger!
Mange vet ikke at det er mulig å redde data fra defekte lagringsmedier. Vi gir deg svar på de
mest vanlige spørsmålene som dukker opp.
Dataeier mener

Dine svar
■■

■■
■■

Det er for dyrt
■■
■■

■■

Jeg fikser det selv!
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Verdien på data kan kun vurderes av dataeier
Ibas gjør håndtverk og alle jobber er unike. Vi har markedets høyeste løsningsgrad
på 90 % og vi har snart 40 års erfaring.
Ibas tar ingen sjanser med dine data. Husk at du som oftest bare har et forsøk på å
få data reddet.

■■

Har du råd til å miste dine data for alltid?

■■

■■

■■

Jeg trenger bare 1 fil

Recovery-prisene er selvsagt avhengig av skadeomfanget og hvor lang tid vi trenger
for å redde data, men gjennomsnittsprisen ligger på 20.000.

Før du begynner, ring ihvertfall til Ibas for å få gratis råd.

■■

Det finnes billigere
alternativer

Bedrifter betaler vanligvis 3.500,- i analyse for en single harddisk på 5 dager levering.

■■

■■

Kan Ibas garantere at data
reddes?

Fastpris for bilder og private data: 7.990,- inkl. analysen på 1.290,- for at vi skal finne
ut hvor mye data vi kan redde.

Svært ofte vil feil behandling også ødelegge for Ibas,. Du risikerer også å
fordyre jobben.
Du bryter garantien fra leverandøren hvis du åpner lagringsmediet.
Det er ikke mulig å gi noen garantier på en løsning i unike saker. Men Ibas
garanterer at de beste teknikerne i verden skal jobbe med din sak og ikke en ting
skal være uprøvd. Det er derfor Ibas folka går på jobb – hver dag!
Vår erfaring og kompetanse er respektert av våre konkurrenter.
Vi har høy løsningsgrad og vi løser hver dag de mest krevende jobbene som oppstår
I hele verden.

■■

Vi deler våre erfaringer mellom land

■■

Vi deler reservedeler mellom land

■■

Vi utvikler nye metoder og verktøy der det er nødvendig

■■

Vi løser de sakene som andre gir opp

■■

Kanskje kan en programvare hjelpe deg?

■■

Det finnes prøveversjoner som du kan teste før du kjøper

■■

Ibas har egne verktøy for salg – Ontrack EasyRecovery

