IT Asset
Disposition (ITAD)
Voor iedere organisatie komt er een moment waarop oude IT-apparatuur moet
worden vervangen. Met de IT Asset Disposition (ITAD) Services kunnen oude computers, servers en andere hardware direct worden meegenomen nadat de nieuwe
apparatuur is geïnstalleerd. Dit gebeurt altijd op de meest kostenefficiënte, veilige en
milieuvriendelijke manier. We bieden mogelijkheden voor datavernietiging, aantrekkelijke doorverkoopprogramma’s en recycling volgens de milieuwetgeving.

IT Asset Disposition (ITAD)

Wij ondersteunen klanten op een veilige, milieuvriendelijke
en rendabele manier bij het verwerken van hun oude
apparatuur.

Dataveiligheid, recycling en doorverkoop

Waar veel organisaties zich in eerste instantie bezighouden
met de vraag wat hun oude apparatuur oplevert, zijn er in
werkelijkheid meer zaken om rekening mee te houden. Ingram
Micro focust zich op drie gebieden, namelijk: databeveiliging,
recycling en doorverkoop. In veel gevallen is het mogelijk
om de apparatuur opnieuw te verkopen. We onderzoeken dit
direct tijdens het sorteren en gaan altijd voor een zo hoog
mogelijke rendement.
Indien niet alle apparatuur geschikt is voor doorverkoop,
zorgen we dat deze wordt gerecycled volgens de geldende
milieuwetgeving. Daarnaast kan het zijn dat er nog waardevolle data op de apparatuur staat opgeslagen. In dat geval biedt
Ingram Micro de mogelijkheid om deze data op een veilige
manier te verwijderen en te vernietigen. Dit gehele proces
wordt vastgelegd in een rapport, zodat u en de klant altijd
weten wat er met de apparatuur gebeurt.
Meer weten over onze ITAD Services? Neem contact met
ons op via flexibleservices_nl@ingrammicro.com.

ITAD Services
in het kort:
●● Herwaarderen en
doorverkoop van apparatuur
●● Veilige dataverwijdering en
-vernietiging
●● Demontage en verwerking
(volgens WEEELABEXlabel)
●● Leveranciersaudit en
-controle
●● Internationaal
gestandaardiseerd
programma

●● Gecertificeerd en deskundig
personeel
●● Voortgangsrapportages

Extra opties:
●● Controle en ophalen
op locatie
●● Beveiligd transport

●● Gebruiksvriendelijk
webportal

●● Beheren van voorraad
en orders

●● Imaging & customization

