ibas

Kunskap säljer!
Många vet inte om att det är möjligt att rädda data från defekta lagringsmedier. Vi ger dig
svar på de mest återkommande frågorna som dyker upp.
Kundens
kommentarer

Dina svar
■■
■■

■■

Det är för dyrt

■■

■■
■■

Jag fixar det själv!

Ibas Laboratories AB
T: 018-10 44 40
recovery@ibas.se | www.ibas.se

Priset för räddningen beror på omfattningen av skadorna och hur lång tid vi
behöver för arbetet, men genomsnittspriset ligger på 15,000 – 30,000,- exkl. moms.
Innehållet kan endast värderas av den som skapat det.
Ibas utför alla räddningar manuellt och alla uppdrag är unika. Vi löser 90% av allt vi
mottar, vilket är den högsta lösningsgraden på marknaden och vi har snart 40 års
erfarenhet.

■■

Har du råd att förlora innehållet permanent?

■■

■■

■■

Jag behöver bara 1 fil

Företag betalar 2,500,- för analys av en singeldisk med 5 dagars leverans.

Innan du börjar, ring åtminstone Ibas för gratis rådgivning.

■■

Det finns billigare
alternativ

I det priset ingår även analysen på 1,290,- för att vi ska kunna avgöra hur mycket
data vi kan rädda.

■■

■■

Kan Ibas garantera att
data räddas?

Fastpris inkl. moms för bilder och privat data: 7,990,-

Fel behandling gör det också svårare för Ibas. Du riskerar därmed att öka
kostnaderna för jobbet.
Du bryter garantin hos leverantören om du öppnar lagringsenheten.
Det är omöjligt att garantera en lösning i unika fall. Men Ibas garanterar att de bästa
ingenjörerna i världen kommer att arbeta med ditt ärende utan att låta något vara
oprövat. Det är därför Ibas anställda går till jobbet- varje dag!
Vår erfarenhet och kompetens respekteras av våra konkurrenter.
Vi har en hög grad av lösta fall och vi löser varje dag de mest krävande jobben i
världen.

■■

Vi delar våra erfarenheter mellan länder.

■■

Vi utbyter reservdelar mellan våra labb i alla länder.

■■

Vi utvecklar nya metoder och verktyg vid behov.

■■

Vi löser oftast problemen där andra gett upp.

■■

Kanske kan en programvara hjälpa dig?

■■

Det finns testversioner som du kan testa innan du köper dem.

■■

Ibas har egna verktyg till försäljning – Ontrack EasyRecovery

