HALUATKO
TIETOTURPAAN
VAI TIETOTURVAA?

ENCORE
TIETOTURVAPALVELU

KUMPPANI,
JOKA TUHOAA
KAIKEN TEKEMÄSI
Encore Tietoturvapalvelumme toimii valtakunnallisesti lähes kymmenen oman
tuhoamisyksikön verkostolla. Pääsemme siis kaikkialle missä sinä työskentelet,
paikkakunnasta riippumatta. Koko Suomen kattava palvelu takaa lyhyet
kuljetusetäisyydet ja tietoturvamateriaalin nopean hävittämisen.
Encore Tietoturvapalvelu on osa Paperinkeräyksen ydinliiketoimintaa. Voit
helposti yhdistää palvelun muihin materiaalien keräyksen ja kierrätyksen
kokonaisratkaisuihimme, kuten Encore Jätehuoltopalveluun.
Prosessimme ovat laatu- ja ympäristösertifioituja. Palvelemme sinua
läpinäkyvästi ja aukottomasti, missä sinua auttaa tarkka RFID-raportointi- ja
seurantajärjestelmä. Tuhoamme hävitettävän paperin tunnistamattomaksi
silpuksi DIN 66399 turvaluokan P-3 mukaan. Silputtu aineisto paalataan ja
toimitetaan teollisuuden uusioraaka-aineeksi.

TUHOAMME KAIKEN MITÄ HALUAT
Tulostetut sähköpostit ja asiakirjat jäävät usein vähemmälle huomiolle, vaikka sähköisessä
muodossa ne ovat palomuurien ja salasanojen takana. Encore Tietoturvapalvelumme tuhoaa
päivittäin syntyviä paperidokumentteja sinulle toimitettavan lukitun ja RFID-merkityn
turvasäiliön avulla.
Lisäksi palvelulla voidaan tuhota sähköisiä tallenteita, kuten varmennenauhoja, usbmuistitikkuja sekä CD-, DVD-levyjä tai vastaavia. Haemme toimistostasi tietokoneiden,
tulostimien ja servereiden kiintolevyjä sekä muita datakriittisiä ja tuhoamista vaativia
esineitä: prototyyppejä, älylaitteita, myyntipakkauksia ja työvaatteita.
Myös vuosiarkistojen tuhoaminen kuuluu Encore Tietoturvapalvelumme
palveluvalikoimaan.

ASIAKASNETTI TAKAA PALVELUN VAIVATTOMUUDEN
Voit tehdä Encore Tietoturvapalvelun palvelutilaukset vaivattomasti Paperinkeräyksen
Asiakasnetin kautta. Kyseessä on verkkopalvelu, jolloin asiointi on mahdollista 24/7. Saat
verkkopalvelusta myös tapahtumaraportoinnin, joka pitää sinut aina ajan tasalla tehdyistä
materiaalinoudoista ja niiden hävittämisestä. Lisäksi palautetta on helppo antaa samaa
kautta.
Asiakasraportoinnin kautta voit saada tuhoustodistuksen suorittamastamme palvelusta.
Todistuksesta käy ilmi, koska tietoturvasäiliö on toimitettu sinulle tai milloin se on noudettu,
kuka on ollut kuljettaja ja kuka materiaalin on tuhonnut. Myös aika, jonka tietoturvasäiliön
kuljetus on kestänyt toimistostasi Paperinkeräyksen yksikköön tuhottavaksi, näkyy raportilla,
samoin tarkka kilomäärä. Todistuksen avulla varmistamme palvelun läpinäkyvyyden.
Vaivatonta ja turvallista, eikö totta?
Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@paperinkerays.fi | puhelin 010 800 190 | encorepalvelut.fi

KÄYTTÄMÄMME TIETOTURVASÄILIÖT

140 L:n tietoturvasäiliö
(k 110 cm, l 48 cm, s 55 cm)

240 L:n tietoturvasäiliö
(k 110 cm, l 59 cm, s 73 cm)

40 L:n tietoturvasäiliö
(k 53 cm, l 49 cm, s 41 cm)

1000 L/1 m3 turvarullakko
(k 170cm, l 72 cm, s 82 cm)

660 L:n tietoturvasäiliö
(k 116 cm, l 126 cm, s 77 cm)

ASIAKASNETTI

ENCORE TIETOTURVAPALVELU

Kirjautuminen raportointi.paperinkerays.fi

Lisätietoa encorepalvelut.fi

