Ontrack® Data Recovery

Tietojen palautus
Tietojen menettäminen
yrityksissä on
yleensä odottamaton
liiketoimintariski, josta
aiheutuu välittömiä
kustannuksia ja
muita välillisiä
menetyksiä. Menetysten
minimoimiseksi varmuus
tietojen palauttamisen
onnistumisesta nopeasti on
tärkeintä. Jokainen katkos
organisaation toiminnassa
tai menetetty työtunti voi
olla kriittinen.
Kuluttajien tärkeimpiä
tietoja ovat tyypillisesti
ainutkertaiset valokuvat
ja vapaa-aikaan liittyvät
aineistot. Ethän halua
menettää tärkeää jaksoa
elämästäsi.

Ibas Kroll Ontrack on maailman johtava tietojen pelastamiseen erikoistunut
yritys ja paras mahdollisuus saada arvokkaat tiedot takaisin luotettavasti
ja nopeasti. Pystymme tarjoamaan palvelun, jossa todennäköisyys tietojen
palautuksen onnistumiseen on omassa luokassaan. Miksi?
»»

Kokemus – asiantuntijoillamme on käytössään tekninen tieto sadoista
tuhansista suorittamistamme toimeksiannoista

»»

Ainutlaatuiset menetelmät – käytössämme on satoja itse kehitettyjä
tiedonpalautusteknologioita, joista osa on patentoituja

»»

Asiakaskohtainen palvelu – tilausvaiheessa huomioimme kaikki asiakkaan
tarpeet, tarvittaessa teemme jopa asiakaskohtaista tuotekehitystä

»»

Nopeat toimitusajat – palvelumme on saatavissa 24/7/365 ja varaosat
löytyvät omasta varastostamme, joten pääsemme suorittamaan
toimeksiannot viiveettä. Pelkästään kiintolevyjä varaosavarastossamme on
yli 150.000 kappaletta.

»»

Reilu hinnoittelu – toimitamme kattavan listauksen löydetyistä tiedostoista
analyysin jälkeen, joten asiakkaamme tietää etukäteen, mistä maksaa ja
mitä rahallaan saa. Varaosat sisältyvät aina palautuspalvelun hintaan.

»»

Luotettava – laboratorioillamme ja asiantuntijoillamme on viranomaisten
turvallisuussertifioinnit

»»

Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin – käsittelemme kaikenlaiset tallennusvälineet
ja -järjestelmät laboratoriotyönä tai mahdollisuuksien mukaan
etäpalveluna. Omatoimiseen tietojen palauttamiseen tarjoamme
ohjelmistotyökaluja.

»»

Yhteistyö – asiantuntijoillamme on korvaamattomat suhteet maailman
johtaviin valmistajiin

Jos organisaatiossanne noudatetaan tietoturvastandardeja, kuten ISO/IEC
27001, tai olette laatimassa toipumissuunnitelmaa tietojen menetyksen varalle,
autamme mielellämme.
Ibas Kroll Ontrack – maailman johtava tietojen palauttamisen asiantuntija
Valtuutettu jälleenmyyjä
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Alla olevaan taulukkoon on luetteloitu tallennusvälineitä ja tallennusjärjestelmiä, joista asiantuntijamme palauttavat
tietoja. Niiden lisäksi asiantuntijaryhmämme kehittää jatkuvasti uusia teknologioita, jopa asiakaskohtaisesti, tietojen
palauttamiseen vähemmän tunnetuista järjestelmistä ja tietokannoista. Lisätietoa asiakaspalvelustamme,
puh. (09) 2727 210.
Valmistajat

»	3PAR
»	Compellant
»	DataCore
»	Dell
»	Drobo
»	EMC
»	Equallogic
»	Hitachi (HDS)
»	HP
»	IBM
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Tietokannat

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

»	Infotrend
»	Intel
»	Isilon
»	NetApp
»	NexSAN
»	Oracle /Sun
»	Pillar
»	Promise
»	StorNext
»	Xiotech

»	BSD
»	HP UX
» IBM AIX
» Linux
»	Macintosh
» Microsoft Windows
» NetWare
» Sun Solaris 
»	UNIX
»	VAX / VMS
»	VMware
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Käyttöjärjestelmät
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Optiset mediat
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Sähköiset mediat

»	CD-R / CD-RW
»	DVD-R / DVD+R
»	DVD-ROM
»	DVD-RW / DVD+RW
»	Magneto-Opticals (eri formaatit)
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Magneettimediat

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

»	RAID, SAN, NAS
»	SCSI, IDE, ATA, SATA, SAS
»	Jaz / Zip, siirrettävät mediat
»	Levykkeet
»	Kaikki nauhatyypit

Magneettinauhat

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

» DLT (kaikki formaatit)
» 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

Salausohjelmat

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

» VMware Infrastructure 2 ja 3
» VMware vSphere 4 ja 5
» Virtual Desktop Infrastructure/View
» Microsoft Hyper-V
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» Sophos SafeGuard Easy
» PC Guardian
» Credent Mobile

» Symantec PGP
» Windows EFS
» TrueCrypt
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Virtuaalipalvelimet

Virtuaaliset tiedostojärjestelmät

» VMware Server
» VMware ESX
» Microsoft Hyper-V
» Citrix XenServer ja Oracle® VM

» VMFS » MAC
» NTFS
» FAT
» EXT
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Virtuaalityöasemat

» VMware Workstation (kaikki versiot)

www.ibas.fi

» Virtual Desktop Infrastructure/View
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