Ontrack® Data Recovery

Usługi odzyskiwania danych
Odzyskujemy dane po pożarach, zalaniach, różnego rodzaju katastrofach oraz po zwykłych awariach, które mogą przytrafić się
każdemu. Od ponad 25 lat rozwijamy technologie odzyskiwania danych, co roku pomagamy w ponad 50 000 przypadków.
Odzyskujemy dane ze wszystkich rodzajów nośników. Bez względu na to, czy Twoje dane zapisane są na dysku, pamięci flash,
macierzy, czy też w zaawansowanym środowisku wirtualnym lub chmurze, możesz liczyć na naszą pomoc.

“

Naszym celem jest odzyskanie
każdego bitu danych bez względu
na rodzaj uszkodzenia i przyczynę utraty danych.

Dobierz najlepsze rozwiązanie do Twoich potrzeb czasowych,
sytuacji oraz budżetu:

Dane mogą być dostępne już po kilku godzinach, wszystko
zależy od trybu pracy, na jaki się zdecydujesz:

Odzyskiwanie danych w laboratorium

Tryb ekspresowy

W przypadku uszkodzeń fizycznych praca nad nośnikiem
w specjalistycznym laboratorium jest jedyną metodą, która
pozwala na odtworzenie informacji.

Twoje dane mogą być odzyskane już po 4 godzinach.

Zdalne odzyskiwanie danych

Przeciętny czas odzyskiwania danych wynosi 3 dni robocze.

W przypadku uszkodzeń logicznych możliwy jest zdalny
odzysk danych. Jest to najszybsza metoda przywracania
informacji pozwalająca prawie natychmiast odzyskać
utracone dane!

Tryb standardowy

Odzyskiwanie danych w siedzibie klienta

Tryb przyspieszony

Przeciętny czas odzyskiwania wynosi 7 dni roboczych.
Jakość naszej pracy potwierdza większość producentów
dysków twardych oraz komputerów - nośniki ich produkcji
otwierane w naszym laboratorium nie tracą gwarancji.

Rozwiązanie polecane, gdy z przyczyn technicznych
lub organizacyjnych dane nie mogą być udostępnione w inny
sposób. W razie potrzeby nasi specjaliści mogą zadziałać
o dowolnej porze we wskazanym przez klienta miejscu.

Straciłeś dane? Pomożemy Ci!
Zadzwoń na nasz bezpłatny całodobowy numer 0 800 90 90 90
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Kroll Ontrack przywraca dane ze wszystkich technologii i środowisk, dla nietypowych rozwiązań tworzymy dedykowane
rozwiązania wspierające.
Producenci nośników

»	3PAR
»	Compellant
»	DataCore
»	Dell
»	Drobo
»	EMC
»	Equallogic
»	Hitachi (HDS)
»	HP
»	IBM
»	Infotrend
»	Intel
»	Isilon
»	NetApp
»	NexSAN
»	Oracle /Sun
®
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»	Pillar
»	Promise
»	StorNext
»	Xiotech

Bazy danych

»	FileMaker
»	Interbase
»	Lotus Notes
»	Microsoft Exchange
»	Microsoft SharePoint
»	Microsoft SQL
»	Oracle
»	Paradox
» Sybase
»	Visual FoxPro DBF

»	BSD
»	HP UX
» IBM AIX
» Linux
»	Macintosh
» Microsoft Windows
» NetWare
» Sun Solaris 
»	UNIX
»	VAX / VMS
»	VMware
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Systemy operacyjne
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Nośniki optyczne

Nośniki elektroniczne

»	CD-R / CD-RW
»	DVD-R / DVD+R
»	DVD-ROM
»	DVD-RW / DVD+RW
»	Magneto-Opticals (różne formaty)

»	CompactFlash
»	Memory Stick
»	PC Cards (PCMCIA)
»	SD Media
»	SmartMedia
» Solid-State Drives
»	USB Flash Drives
»	xD Media

Nośniki magnetyczne

»	RAID, SAN, NAS
»	SCSI, IDE, ATA, SATA, SAS
»	Jaz / Zip, nośniki zewnętrzne
»	Dyskietki
»	Taśmy

Taśmy

» LTO (all capacities)
» QIC / ¼”
» Mini-QIC / Travan
» 8mm
» 4mm DAT, DDS, DDS2, DDS3, DDS4
» CommVault

» DLT (all formats)
» AIT, AIT2, AIT3
» 3480/3490/3490E
» Ditto
» DEC TK
» 9-Track

®

» SuperDLT
» StorageTek 9840, 9940 series
» ADR
» VXA
» Exabyte 8mm 8200/9500/9700,
®

Mammoth, M2 tape series

Typy szyfrowania danych

» CheckPoint (Pointsec )
» McAfee EndPoint Encryption (Safeboot
» BitLocker
™

™
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» Sophos SafeGuard Easy
» PC Guardian
» Credent Mobile
™
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» Symantec PGP
» Windows EFS
» TrueCrypt
™
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tel. 32 77 999 99
fax 32 77 999 98
dane@krollontrack.pl
www.krollontrack.pl
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