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Med vårt unika erbjudande får dina uttjänta datorer och mobiler och datorer fortsatt liv hos  
oss, tryggt och säkert. Vi är transparenta genom hela processen och ser till att innehållet i dina 
produkter raderas säkert och effektivt. Eftersom vi vet att du behöver bevis på att all data är  
raderad får du en fullständig rapport, senast 30 dagar efter att vi tagit hand om dina produkter.

Vår process – med fokus på säkerhet
Vi garanterar säkerhet genom hela processen. Du kan lita på att din data är i trygga händer.

SÄKER TRANSPORT
Oavsett om det gäller några få laptops eller en datahall har vi lösningen för en säker och trygg leverans.  
Vi har lång erfarenhet av returlogistik av IT-elektronik och ett omfattande internationellt kontaktnät.  
Det säkerställer att vi kan leverera rätt returlogistiklösning för dig var i världen du än behöver assistans.

• Vi har bred kompetens inom IT-säkerhet.
• Vi har den säkerhetsutrustning som krävs.
• En enda kontaktyta ger dig en säkrare och effektivare process.
• Våra IT-logistiklösningar utgår från att uppnå högsta möjliga säkerhet genom transport  
 i speciella säkerhetsskåp eller lådor.
• Vi erbjuder en prenumerationstjänst för säkerhetsskåp speciellt avsedda för IT, med fasta eller  
	 flexibla	utbyten.	Fördelen	med	tjänsten	att	du	alltid	förvarar	din	gamla	IT-utrustning	inlåst	till	 
 den kan raderas på rätt sätt.

PROFESSIONELL DATARADERING
Vi erbjuder dig ett 100 % säkert och miljövänligt alternativ. Vi använder programvaran
Blancco för att radera data – ett program som används av ett 15-tal myndigheter och ledande
organisationer	världen	över.	Resultatet	är	GDPR-kompatibelt	med	garanterad	och	verifierbar
dataradering och destruktion.

• När produkterna kommer till vår anläggning märks varje enhet med ett unikt ID-nummer som  
 är spårbart genom hela processen. ID-numret återrapporteras i den cirkulära loopen.
•	 Vi	garanterar	fullständig	säkerhet	genom	radering	eller	destruktion.	Våra	experter	raderar	 
	 hårddiskar,	flashminnen,	hård-	och	mjukvara	med	den	senaste	programvaran.	Du	kan	vara	säker	 
 på att känslig information – som koder och lösenord inte faller i orätta händer. Vår programvara  
 kommer åt alla delar av hårddisken. Produkten töms helt och informationen går inte att återskapa. 
•	 Vi	levererar	en	komplett	verifieringskedja	för	alla	serienummerspårade	enheter.
• Drygt 50 000 hårddiskar och backupband blir raderade eller destruerade varje år hos oss.
• Vi utför professionell dataradering på all typ av IT-utrustning, såsom bärbara och stationära
	 datorer,	surfplattor	och	mobiltelefoner.	Vi	har	dessutom	unik	expertkompetens	och	egna
 lösningar för era servrar och lagringslösningar.

SÄKER HANTERING AV DIN DATA

ÅTERBRUK
•	 Komponenter	som	går	att	återbruka	går	direkt	till	försäljning,	till	exempel	grafikkort	och	skärmar.
• Vår marknadsbevakning håller koll på marknadspriser, tillgång och efterfrågan ner på
	 produktnummernivå.	Det	ger	oss	förutsättningar	att	optimera	flödet	av	produkter	och
 komponenter nedströms.

ÅTERVINNING
De produkter och komponenter som inte går att återbruka går till återvinning. Vi destruerar dina  
produkter säkert och tryggt. Metaller, batterier, plaster och kritiska komponenter sorteras och  
återvinns på ett säkert sätt. 

RAPPORTER
Med en transparent och tydlig rapportering hjälper vi dig att bevisa efterlevnad av kraven
i GDPR samtidigt som vi ger dig underlag som styrker ditt företags miljöengagemang.
Inom 30 dagar från leverans återkopplar vi med en rapport med: 
• behandlingsresultat
• raderingsintyg
• destruktionsintyg
•	 koldioxidbesparing
• enheternas värde

DATAHALLAR OCH SÄKERHET
Vi	har	vi	mer	än	20	års	erfarenhet	och	expertkompetens	kring	säker	IT-logistik	från	datahallar.	 
Återtag i datahallen kräver helt andra rutiner för säkerhet, projektledning och inte minst en helt  
annan produktkunskap kring infrastrukturen än vad vanliga arbetsplatsprojekt kräver.
• 100 % säker dataradering
•	 Fysisk	destruktion	av	media	genom	shredding
• Racka ur servrar och annan infrastruktur
• Borttagning av kablage och rack
• Packning i våra säkerhetsskåp 
• Bortforsling med övervakade direkttransporter

Hör av dig till oss på cirkular.elektronik@stenarecycling.se.
Tillsammans ger vi din it-elektronik fortsatt liv.


