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ORDERFORMULIER DATA RECOVERY SERVICES - VERTROUWELIJK
Vul het formulier in en scan en mail het naar info@krollontrack.nl kan ook. Sluit origineel bij uw gegevensdrager in
de verpakking.

1. Contactgegevens

Klantnummer: ___________________________
Casenummer: ___________________________
Klantnaam: ___________________________
2. Gewenste servicelevel, de prijs van de analyse en indicatie prijs recovery (€ ex BTW)
Data Recovery - Workstation - Single HD-Drive (Workstation, Laptops, external USB-Drive, )
Service

□
□
□

□

SLA

Estimated
Analysis
Turn time till
data back
without
shipping
CFP
See conditions
15-20 working
days
Ontrack Engineers will work during normal
3-5 working
€90 per medium
Premium
business hours Mon – Fri. Remote data recovery days
(RDR) available
Emergency
Ontrack Engineers will start immediately and
24 hours per
€190 per medium + €500 emergency fee
day until
excluding public holidays*
work 24/7 until your data is recovered. Remote
finished
data recovery (RDR) available.
Fire and water damage please add €500,= analysis

Recovery from

€ 822,31 fixed
€

900,00

€

2.100,00

Let op: De bovengenoemde prijzen gelden uitsluitend voor een normale recovery. Als (1) de primaire bedoeling
niet is de gegevens terug te winnen, of (2) de gegevensdragers door water of brand zijn beschadigd, of (3) een
gedetailleerd technisch rapport, schade evaluatie, forensische hulp, extra veiligheidsmaatregelen of iets dergelijks
worden verlangd, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen voor een nadere prijsopgave.

4. Bevestiging

Hierbij bevestig ik onze order voor een Analyse van de ingesloten gegevensdrager. Ik heb kennis genomen van de
Algemene Voorwaarden van Ontrack Data Recovery Services. Artikel 9 in het bijzonder.
Plaats:
Datum:
Handtekening:

___________________________
___________________________
___________________________
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TECHNISCHE INFORMATIE - VERTROUWELIJK
Om in staat te zijn uw probleem efficiënt op te lossen, verzoeken wij u vriendelijk dit formulier in te vullen met
zoveel mogelijk gegevens. Alle informatie met betrekking tot het verlies van data voor, gedurende of na het verlies
kan van vitaal belang zijn. Scan en mail formulier naar Kroll Ontrack info@krollontrack.nl. Gelieve HOOFDLETTERS
te gebruiken en meerdere pagina’s indien nodig.

Type opslagmedium

Operating Systeem

















Hard disk
DVD/CD
Diskette
Tape
ZIP/JAZ/MO
memory card
Overig; ________

Aantal units: ______
Type/model: ________________________________
Grootte/Capaciteit: ________ GB
RAID Controllerinformatie: _______

Type device






Externe harddisk
Personal computer, Laptop, Desktop
Server
Multi drive systeem (SAN NAS RAID etc.)
anders

Windows, Versie: ________
Mac OS, Versie: ________
Linux: ___________
Unix: ______________
Vmware: ______________
NetWare, Versie: _________
Overig: _________

Encryptie
Gegevens zijn versleuteld met: _____________
Versie: ______________
Contactpersoon voor username/password
Naam : ______________
Telefoonnummer: ______________
E-mail: ______________

In geval van vreemde / oude systemen kunnen wij de controller, drive, documentatie of software nodig hebben.
Heeft u zoiets bijgesloten?  Nee,  Ja, ____________________________
Gelieve de structuur van de gegevensdragers te beschrijven en geef naam en het pad van de meest
kritische data/ belangrijke files en mappen: Geef aantal partitions aan en type filesystems. Geef de
belangrijkste datafiles aan alsmede data folders met een zo goed mogelijke mappenstructuur, filenaam, type file
en geschatte grootte.
(Voorbeeld: D:\userdata\office\word\ofers*.doc - approximately 150 files, 10 MB aan data).
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Beschrijf zo goed mogelijk het probleem. Is er iets gedaan om het probleem te verhelpen? Zo ja, leg zo
goed mogelijk uit wat er is gedaan. Is er enig softwaresysteem gebruikt om het probleem op te lossen?
Hoe is het probleem ontdekt? Wat zijn de symptomen? Wat is er gebeurd? Deed het probleem zich voor na
transport? Wissen van files? Nieuwe installatie? Geef een zo goed mogelijke stapsgewijze beschrijving van wat er
gebeurd is vanaf het moment dat het probleem zich voordeed. Een goede omschrijving is belangrijk om een zo
goed mogelijk analyserapport te schrijven.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

