Eftersom du oftast bara har en chans
att rädda data – ring experterna först!
Ibas certifierad partner

Ibas räddar viktiga data åt företag och privatpersoner.

Analys

Ibas erbjuder följande produkter och
tjänster:
Dataräddning

Konsultation

Dataräddning
In-Lab
Remote
Clinic
Easy Recovery
Mail recovery - Ontrack PowerControls

Leverans

Dataradering
Programvara
Degausser
Datautredning
Säkring och analys av digitala spår

Förstahjälpen vid datahaveri!
Ibas certifierad partner

Hur uppstår en dataförlust?

Processen

Logiska fel – hårddisken fungerar rent mekaniskt, men innehållet är
inte tillgängligt på grund av fel i filsystemet eller en formatering som
skett av misstag.

Om du förlorar tillgången till dina data ringer du
till Ibas eller en av våra certifierade partners.

Elektroniska / Mekaniska fel – hårddisken startar inte eller låter
annorlunda. Den vanligaste orsaken är diskkrasch eller motorproblem.
Hårdvaruproblem
Slå av strömmen
Starta inte om
Byt inte ut lagringsmedia
Försök inte öppna hårdisken
Försök inte torka lagringsmedia efter en vattenskada – håll det fuktigt
Mjukvaruproblem
Kontakta Ibas experter för rådgivning
Om du inte vet hur en programvara för dataräddning fungerar riskerar
du att förvärra skadan om du använder den
Kom ihåg att man oftast bara har ett försök att rädda data

Konsultation

Analys

Där får du svar på dina frågor och du får även
hjälp med beställningen.

Dataräddning

När din disk har levererats till Ibas gör vi
en analys. Analysresultatet presenteras i en
filspecifik rapport som ger dig full översikt över
vilka data som kan räddes innan du beställer en
full dataräddning.
Leverans

Dataräddning är mer än att byta ut delar. Ofta
måste räddningen utföras i en helt ren miljö utan
damm eller andra partiklar. Rådata blir kopierad
med våra egenutvecklade metoder och innehållet
sätts samman till läsbara filer för dig. Ibas kan
“tvinga” disken att läsa runt området som är skadat.

Dina räddade data lagras på en leveransdisk och
sänds till dig.

Kontakta oss gärna!
Tlf: 018-10 44 40
www.ibas.se

