
Klient
Duża firma farmaceutyczna szukająca ogólnokrajowych usług 
składowania zasobów IT (ITAD) zapewniających zgodność 
z przepisami dla sprzętu po zakończeniu cyklu życia. 

Wyzwanie biznesowe
Klient miał ściśle określone wymagania z zakresu 
bezpieczeństwa danych i szukał rozwiązania z zakresu usług 
ITAD zapewniającego zgodność z przepisami i wymaganiami 
środowiskowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich 
kosztów, dla swoich zasobów po zakończeniu cyklu życia. 
Projekt wycofania z eksploatacji musiał spełniać następujące 
wymagania:

• zapewnienie zgodności z wymaganiami korporacyjnymi, 
wszystkie urządzenia multimedialne muszą być fizycznie 
zniszczone przed opuszczeniem zakładu; 

• spełnianie lub wykraczanie poza wymagania regulacyjne 
i związane z audytami wewnętrznymi w zakresie 
prywatności i ochrony danych;

• zapewnianie recyklingu wszystkich urządzeń 
multimedialnych przy użyciu metod zgodnych z EPA. 

Rozwiązanie Ingram Micro
Wykorzystaliśmy scentralizowany system śledzenia 
oraz krajową sieć lokalizacji i pracowników, realizując 
następujące cele:

• oddelegowanie sprzętu i profesjonalnych pracowników 
do niszczenia danych z urządzeń przenośnych do 
każdej lokalizacji klienta;

• zagwarantowanie śledzenia każdego urządzenia, wraz 
z numerem seryjnym i datą/godziną zniszczenia;

• bezpieczny transport wszystkich wyczyszczonych 
urządzeń do najbliższego zakładu Ingram Micro ITAD 
w celu dalszego przetwarzania i recyklingu;

• zapewnienie szczegółowych raportów z audytu 
zasobów oraz certyfikatów zniszczenia i przekazania 
do recyklingu.

Wszystkie zasoby zostały zdemontowane w naszych 
centrach przetwarzania. Otrzymane materiały zostały 
przetworzone zgodnie z wytycznymi środowiskowymi 
e-Stewards.

Dlaczego klient wybrał Ingram Micro ITAD?
Mamy zasięg ogólnokrajowy, możliwość prowadzenia 
działań na miejscu u klienta, systemy śledzenia 
i raportowania oraz potwierdzoną historię dostarczania 
bezpiecznych, ekonomicznych, kompleksowych programów 
zapewniających zgodność z przepisami. 

Rozwiązanie z zakresu 
bezpieczeństwa 
danych

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ingrammicroservices.com/itad

Kluczowe  
korzyści  
związane 
z rozwiązaniem 

Oszczędności na poziomie 85% 
w porównaniu do poprzedniego programu.

Niszczenie dysków twardych na miejscu 
przed transportem – we wszystkich 
lokalizacjach klienta.

Szczegółowe raporty z łańcuchem 
dowodowym spełniające wymagania firmy 
w zakresie audytów.

Przetwarzanie ponad 40 000 zasobów 
rocznie przekłada się na redukcję 
obciążenia personelu IT u klienta.

http://www.ingrammicroservices.com/itad

