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Generelt
CHG-MERIDIAN Skien AS tilbyr sikker datasletting samt
økonomiske, enkle og miljøvennlige løsninger for avhending av
IT-Utstyr. Vi har rutiner og systemer sikrer en trygg og hensiksmessig prosess, hvor all data og identifikasjon fjernes.
Analyser har vist at 79% av miljøbelastningen fra en bærbar PC
kommer fra tilvirkningsfasen, så for hvert år en PC kan gjenbrukes spares miljøet for betydelig belastning. Vi har lang
erfaring og en god kundeportefølje i Norden og Europa slik at
utstyr som fortsatt har verdi kan bli gjenbrukt. Resterende utstyr
går til forskriftsmessig gjenvinning.

79 % Produksjon

Type utstyr
Vi tar imot det meste IT-utstyr. Stasjonære maskiner, bærbare,
tablets, skjermer, printere, servere, smarttelefoner, nettverksutstyr etc.
avtale og pris
Avtale om pris, måned for avhending og fratrekk for betaling av
tjenester som frakt, sletting, etc. gjøres skriftlig. Enten som en
rammeavtale som går over tid eller som en enkelt case (enkelt
kjøp).
Verdi av datautstyr etter tre år varierer ut fra type utstyr og
tilstand, men generelt ligger verdien av bærbare og stasjonære
PC’er på mellom 8-15% av kjøpspris når ny. For å gjøre et
nøyaktig regnestykke må man vite antall lokasjoner og en
oversikt over det utstyret som skal fases ut.
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sikker datasletting
Hvis kunden ønsker det slettes alt utstyr med Blancco Datacleaner.
CHG-MERIDIAN Skien AS har en løsning som gjør at hver enkelt
sletting lagres i et slettebevis knyttet mot maskin, serienummer på
maskin og serienummer på hardisk. Slettebevisene oversendes til
kunden etter sletting. Denne metodikken fungerer også på
nettbrett og smarttelefoner.

Plassbesparelse ved
bruk av bur istedenfor esker

Pakking og transport
Pakkeløsning tas i samarbeid med kunde basert på hva som er
mest hensiktsmessig og økonomisk optimalt. Kunde kan selv
velge å pakke utstyret på paller eller i bur ved hjelp av pakkeinstruksjoner fra CHG-MERIDIAN Skien AS. Vi kan bistå med alt av
nødvendig utstyr for pakking eller gjøre pakkingen i kundens
lokaler etter avtale.
Det enkleste for kunden er bruk av våre låsbare bur på hjul som
på grunn av sine dimensjoner ( BxDxH 1,2 x 0,7 x 1,9 )går inn i
heiser og gjennom dører. Disse burene gjør også pakkingen
meget enklere da utstyret kan settes rett inn i hyller.
Kunden sier i fra når pakkingen er ferdig og CHG-Meridian Skien
AS sørger for at utstyret hentes.

Defekte harddisker degausses (utsettes for et sterkt magnetisk
felt) hvis kunden ønsker det. Her lages også slettebevis, men det
må gjøres manuelt.
fjerning av merker
Alle firmamerker som kan identifisere tidligere eier fjernes fra
utstyret.
gJENVINNING
CHG-MERIDIAN Skien AS har ikke gjenvinning selv, men gjør
dette via en partner i skandinavia. I Norge benyttes EL-retur som
er en godkjent gjenvinningsaktør både iht. norske og europeiske
forskrifter.
Hvis en stor andel av utstyret er av denne karakter (for gammelt
for gjenbruk eller defekt) tas denne sorteringen ute hos kunde
da dette er mest miljøvennlig.
RAPPORTERING
Når utstyret er mottatt, testet, slettet og rengjort mottar kunde
en rapport. Denne inneholder en detaljert liste på alt som er
mottatt (modell, produsent, serienummer etc), status etter
testing, pris og service. Vi legger også ved slettebevis om
ønskelig.
Rapporten gir grunnlaget for fakturering.

Ønsker du mer informasjon om CHG-MERIDIAN's
tjenster rundt avhending av IT -Utstyr?
Venligst kontakt oss på sales.skien@chg-meridian.com
We're there for you worldwide!
Our promise to you: maximum workload reduction throughout the entire technology
life cycle—fully independent from banks, manufacturers and service providers. We call it
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