
УслУга по възвръщане на хардУер (ARS)
рационално, екологично ориентирано и икономически изгодно 
решение предлагано от Lenovo и риск електроник като партньор

В случай на липса на последователна и целенасочена политика бракуването и обезвреждането на хардуер е отговорен процес, който 

изисква значителен ресурс. Услугата, предлагана от Lenovo ARS (услуга по възстановяване на активи) по възвръщане на остатъчна-

та стойност на активите ви помага да намалите рисковете от замърсяване на околната среда, както и гарантира сигурността 

на данните, свързани с обезвреждането на активите. ARS е решение за делегиране на отговорността по предаване, извозване  

и унищожение на данни на ИТ оборудване по целия свят според уникалните нужди на вашата организация. РИСК Електроник в сътруд-

ничество с експертите от Lenovo ще ви помогнат в развитието на устойчива корпоративна стратегия.

знаете ли,че?

• Генерираме около 40 милиона тона електронни отпадъци всяка година в световен мащаб. Това означава че всяка секунда биват  

изхвърлени 800 лаптопа.

• Отпадъците от електрическо и електронно борудване представляват 70% от всички токсични отпадъци

• Едва 12.5% от Е-отпадъците се рециклират

• 85% от нашите Е-отпадъците се изпращат в депа за изгаряне, а те отделят най-много вредни емисии и токсини във въздуха

• Вероятността за нарушаване на съществени данни, включваща 10 000 загубени или откраднати записи през следващите 24 месеца, е 26%.

стандартни УслУги по ARS

• Логистика и опаковане

• Сигурно транспортиране на активи от местоположението на клиента

• Обработка за получаване, тестване и подготовка на оборудването за препродажба

• Рециклиране, за да се гарантира правилното изхвърляне на остарялото оборудване

• Сертифицирано унищожаване на данни според NIST, DoD или при изискване за това

• Портал за клиенти за лесно подаване на заявки за предаване и проследяването им

• Един контакт за всички необходими дейности и подробен отчет за тях

• Възвръщаемост от активи, които следва да бъдат ремаркетирани  

и пуснати отново на пазара

• Фиксирана цена за транспортиране

допълнителни УслУги, налични 

при запитване

• Оценка на текущия актив от разстоя-

ние или на място 

• Демонтаж и придвижване на техника-

та до мястото за транспортиране

• Изолирано съхранение на активи  

за периода, необходим за осигуряване  

на миграцията на данни

• Обновяване и ремонт с цел преизполз-

ване, благотворителност, както и под-

готовка на активи за преразпределяне, 

връщане на лизингодател или закупуване 

от служител

КаКъв е ваШиЯ план за остарЯла техниКа?

Като компания занимаваща се с клиентска и лична информация, вие носите голямата отговорност за гарантиране сигурността  

на данните. Поддържането на сигурност за SSN, финансови данни, адреси, медицински записи и търговски тайни е от най-голямо 

значение. Предлаганата услуга от Lenovo съвместно с РИСК Електроник не само гарантира на клиента спазването на законите  

за поверителност като HIPPA, Sarbanes Oxley, Gramm-Leach-Bliley и WEEE директива, но и оптимизира свързаните с процедурата разходи.

гъвКави варианти на ARS за нУждите на ваШата организациЯ



КаКво поКрива УслУгата арс

• Технологичен хардуер без значение от марката

• Преносими и настолни компютри

• LCD / CRT монитори

• Сървъри

• PDA / мобилни телефони

• Принтери

• Клавиатури / мишки / кабели (със системи)

опции

• Ремонт и ремаркетинг 

• Дарение на организация по ваш избор

• Покупка от служители на компанията 

• Рециклиране (минимум 9% от компонентите)

ползи

• Lenovo работи с най-добрите доставчици в ITAD (IT Asset Disposition), представляваща най-големите рециклиращи и ремонтиращи 

машини в света. Те са лидери в корпоративните и правителствените инициативи за решаване на дилемата за електронни отпадъци 

и заедно с Lenovo ще предоставят най-доброто решение за справяне с нуждите на вашата организация.

• Lenovo предоставя цялата правна документация и сертификати, свързани с правилното унищожаване на данните и околната среда

• ARS може да компенсира част от разходите за обновяване на вашата технология и да улесни прехода от старо към ново с едно 

удобно решение с един източник

• Глобалното покритие на Lenovo позволява на вашата организация да има единно и последователно решение във всяка част на света

• Lenovo предлага цялостно портфолио от услуги, поддържащи целия жизнен цикъл на вашите компютри. За повече информация относ-

но услугата за възстановяване на активи се свържеет с нас – тук слагаме нашите контакти.
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