Kennis verkoopt!
Lang niet iedereen weet dat gegevens van defecte opslagmedia hersteld kunnen worden. Wij
geven u een passend antwoord op de meest gestelde vragen en opmerkingen door klanten.
Klant vindt

U antwoordt
■■

■■

■■

Data recovery kosten zijn vaak laag in vergelijking met de totale kosten in verband
met het verlies van gegevens: de kosten van de downtime, verloren productiviteit,
kosten en middelen om data opnieuw te produceren, etc.
Onze prijzen zijn afhankelijk van de aard en de ernst van uw verlies van gegevens
en de hoeveelheid werk die nodig is om uw waardevolle gegevens te herstellen.
Dit is ten dele afhankelijk van de hoeveelheid data.
De waarde van de gegevens kan uiteraard slechts door de eigenaar
ingeschat worden
●●

Het is te duur

●●

■■

●●

■■

Ik doe het zelf wel!

Bedrijven betalen normaliter € 90,= (ex BTW) voor de analyse van een enkele
harde schijf, met een leveringstermijn van 5 dagen. De recovery-prijs is
afhankelijk van de schadeomvang en hoeveel tijd nodig is voor dataherstel.
Gemiddeld is de prijs € 1500,= (ex BTW).

en besef.
●●

■■

Particulier: Vaste prijs voor foto’s en privégegevens: €595,= inclusief BTW (491,74
ex BTW). Voor minder complexe schades: Waarbij moet worden gedacht aan
schades waarbij de harde schijf niet hoeft te worden geopend, beschadigde
enkelvoudige, externe elektronische componenten, minder dan 40 read errors,
haperende mechanische of elektronische componenten, logische software
schades zonder handmatige interventie. Anders slechts € 995,=. Incl. analyse
t.w.v. € 108,90 (incl BTW) om te bepalen hoeveel data gered kan worden.

Kroll Ontrack neemt geen risico met uw gegevens. Vergeet niet dat u vaak maar
één kans heeft uw data te redden.
Data recovery is een ambacht en elk geval is uniek. ‘s werelds #1 Kroll Ontrack
heeft het hoogste succespercentage van de markt, bijna 40 jaar ervaring en al
meer dan 500.000 data recoveries uitgevoerd.

Kunt u het zich veroorloven uw data voorgoed kwijt te raken?
Een foute behandeling kan het ook voor Kroll Ontrack saboteren. U riskeert ook de
recovery-kosten te verhogen.

■■

U verbreekt de fabrieksgarantie wanneer u het opslagmedium zelf opent.

■■

Bel in ieder geval vóór u begint Kroll Ontrack voor gratis advies.

Klant vindt

U antwoordt
■■

Kan Kroll Ontrack
dataherstel garanderen?
■■

■■
■■

Het kan goedkoper

Ik heb toch maar 1
bestand nodig

Het is niet mogelijk voor elk uniek probleem te garanderen dat er een oplossing
is. Kroll Ontrack garandeert wel dat ‘s werelds meest competente technici met uw
opslagapparatuur zullen werken en dat geen middel onbenut zal worden gelaten
om uw data te redden. Dit is het doel van iedere Kroll Ontrack-werknemer, dag
in dag uit!
Na de analyse ontvangt u een rapport, Ontrack verifile, waarmee u precies kunt
zien wat er te herstellen valt.
Onze kennis en ervaring worden gerespecteerd door onze concurrenten.
Wij hebben het hoogste succespercentage en volbrengen iedere dag de meest
veeleisende taken over de hele wereld.

■■

Wij delen onze ervaringen internationaal.

■■

Wij delen reserveonderdelen internationaal.

■■

Wij ontwikkelen indien nodig nieuwe methodes en tools.

■■

Wij gaan door waar anderen opgeven.

■■

Misschien helpt software in uw geval?

■■

Er zijn proefversies die u kunt testen voor u iets koopt.

■■

Kroll Ontrack biedt eigen tools aan – Ontrack EasyRecovery.

■■

Helaas is voor een fysiek beschadigde schijf voor dat ene bestand ook erg
veel werk nodig.
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