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

Ik doe het zelf wel!

U antwoordt
 Data recovery is een ambacht en elk geval is uniek. De prijzen zijn
afhankelijk van:
o de aard en de ernst van uw verlies van gegevens.
o de onderdelen en de hoeveelheid werk die nodig is om uw
waardevolle gegevens te herstellen.
o hoe snel de data geleverd moet worden.
o dit alles is slechts ten dele afhankelijk van de hoeveelheid
data. Zelfs voor 1 file moet het hele procede worden gevolgd.
 Een data recovery evaluatie, bij freeval gratis inclusief pick-up, zal
uitwijzen wat er aan de hand is en hoeveel data tegen welke prijs te
redden zal zijn.
 Kroll Ontrack biedt verschillende competatieve servicelevels met
bijbhorende prijzen aan.
 Voor bedrijven zijn Data recovery kosten 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.
 De (emotionele) waarde van de gegevens kan uiteraard slechts door
de eigenaar ingeschat worden.
 Belangrijke punten:
o Vergeet niet dat u vaak maar één kans heeft uw data te
redden.
o Kroll Ontrack neemt geen risico met uw gegevens.
o Ervaring en know how is het enige wat telt:
 ‘s werelds #1 Kroll Ontrack heeft het hoogste
succespercentage van de markt.
 sinds 1987 al meer dan 500.000 recoveries
uitgevoerd.
 Meest uitgebreide netwerk van (storage) industry
partners





Kan Kroll Ontrack
dataherstel garanderen?





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-prijs te verhogen.
U verbreekt de fabrieksgarantie wanneer u het opslagmedium zelf
opent.
Vóór u begint: Lees minimaal de Kroll Ontrack data recovery tips of
bel Kroll Ontrack voor gratis advies.

Het is niet mogelijk voor elk uniek probleem te garanderen dat er een
oplossing is. Kroll Ontrack garandeert wel dat ‘s werelds meest
ervaren en 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!
Een data recovery evaluatie, bij freeval gratis inclusief pick-up, zal
uitwijzen wat er aan de hand is en hoeveel data tegen welke prijs te
redden zal zijn.

Het kan goedkoper



Kroll Ontrack biedt verschillende competatieve servicelevels met
bijbhorende prijzen aan.



Wij hebben het hoogste succespercentage en volbrengen iedere dag
de meest veeleisende taken over de hele wereld.
Onze kennis en ervaring worden gerespecteerd door onze
concurrenten.
Wij hebben het meest uitgebreide netwerk van (storage) industry
partners.
Wij delen onze ervaringen internationaal.





Ik heb toch maar 1 bestand
nodig







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. Daarmee kunt u gratis tot 1GB Bestanden terughalen.
Voor een fysiek beschadigde schijf is om dat ene bestand terug te
halen vrijwel dezelfde hoeveelheid werk nodig.

Waarom zou ook u Kroll Ontrack uw kritieke data toevertrouwen?
- Wij zijn de pioniers. Kroll Ontrack deed de eerste data recovery in 1987.
- Ongeëvenaarde investeringen in R&D om unieke eigen datarecovery-methodes en -technieken te
ontwikkelen om elke situatie aan te kunnen.
- Wereldwijd 24/7 persoonlijke service
- Meest vertrouwde naam in data recovery. Meer dan 50.000 recovery’s per jaar.
- We werken volgens de strengste veiligheidsprotocollen. Meermaals onderscheiden door
internationale defensie organisaties.
- Onze industry partners

