Η πληροφορία έχει τα
δικά της στάδια εξέλιξης
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Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Ολοκληρωμένη διαχείριση πληροφοριών

Η διαχείριση των πληροφοριών σας
είναι μια σοβαρή πρόκληση...

Οι συνολικές υπηρεσίες που παρέχουμε φροντίζουν τις πληροφορίες σας σε κάθε στάδιο,
μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των εγγράφων σας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Αποθήκευση και προστασία
Φυλάσσουμε τα δεδομένα σας,
σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα ή
μαγνητοταινίες, σε τοποθεσίες,
αλλά και διαδικτυακά περιβάλλοντα
υψηλής ασφαλείας.

Πολλοί οργανισμοί δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τους μεγάλους όγκους έντυπων και
ηλεκτρονικών εγγράφων. Η οργάνωση, η ασφαλής αποθήκευση και η καταστροφή ευαίσθητων
πληροφοριών – αλλά και η διαθεσιμότητά τους για άμεση πρόσβαση – είναι μια περίπλοκη διαδικασία.
Προκειμένου να εφαρμόζεται σωστά, απαιτούνται σημαντικοί πόροι, ενώ οι σχετικές δυσκολίες
αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι νομικές απαιτήσεις γίνονται όλο και πιο αυστηρές.
Η λανθασμένη διαχείριση των πληροφοριών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

...ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ
Η Iron Mountain συνεργάζεται μαζί σας για
την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων.
Παρέχουμε ασφάλεια υψηλού επιπέδου για
τις έντυπες και ψηφιακές σας πληροφορίες
και στηρίζουμε τις προσπάθειές σας για

τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη
μείωση του κόστους για την επιχείρησή
σας. Ως κορυφαίος συνεργάτης διαχείρισης
πληροφοριών, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν
το κενό μεταξύ των έντυπων και ψηφιακών

Σάρωση και ψηφιοποίηση

Ανάλυση και συμβουλές
Προσφέρουμε πρακτικές συμβουλές
για την επίλυση των θεμάτων που
αφορούν τις πληροφορίες σας και το
νομικό πλαίσιο.

Μπορούμε να σαρώσουμε και να
δημιουργήσουμε ευρετήριο για τα
έντυπα αρχεία σας, είτε στο σύνολό τους
είτε για όσα χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Ευέλικτη πρόσβαση

Ασφαλής καταστροφή
Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να
εντοπίσουμε ποια αρχεία μπορούν
να απορριφθούν και για να προβούμε
στην καταστροφή και στη διαγραφή
τους μέσω μια ασφαλούς και
απόρρητης διαδικασίας.

Σας προσφέρουμε άμεση και αξιόπιστη
πρόσβαση στα έγγραφά σας, όταν τα
χρειάζεστε.

αρχείων. Παρέχουμε πρακτικές συμβουλές
για την επίλυση περίπλοκων ζητημάτων που
αφορούν τη διαχείριση των πληροφοριών για
οργανισμούς όπως ο δικός σας, σε ολόκληρο
τον κόσμο.

Μείωση κινδύνων

Χαμηλότερο κόστος

Βελτίωση αποτελεσματικότητας

Λύσεις προσαρμοσμένες
στις ανάγκες σας
Οι υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να παρέχουμε
ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απόλυτα στις καθημερινές σας διεργασίες και προσδίδει μεγαλύτερη αξία στην
επιχείρησή σας.
Διαχείριση πληροφοριών σε
έντυπη μορφή
Ασφαλής αποθήκευση και ανάκτηση όλων
των εγγράφων και των μαγνητοταινιών σε
1.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
• Ταξινόμηση και διατήρηση σύμφωνα με
τους κανονισμούς της βιομηχανίας
• Ευέλικτη πρόσβαση σε έγγραφα έντυπης
ή ηλεκτρονικής μορφής
• Ασφαλής μεταφορά όλων των αρχείων
και των μαγνητοταινιών
• Υπηρεσίες ανάκτησης σε μαγνητοταινία
σε περιπτώσεις καταστροφών

Σάρωση και
ψηφιοποίηση
Μετατρέπουμε τα πιο ενεργά και σημαντικά
έγγραφα της εταιρείας σας σε ψηφιακή
μορφή - μέσω μιας διαδικασίας έξυπνης
σάρωσης βάσει των δικών σας απαιτήσεων.
• Μαζική σάρωση αρχειοθετημένων
εγγράφων
• Σάρωση αυθημερόν που ενσωματώνεται
στη ροή εργασιών σας
• Σάρωση εγγράφων από τις δικές μας
εγκαταστάσεις, κατόπιν αιτήματος
• Πρόσβαση μέσω ασφαλούς, διαδικτυακής
πύλης
• Γρήγορη και κατανεμημένη πρόσβαση

Διαχείριση πληροφοριών σε
ψηφιακή μορφή
Διαρκής προστασία ψηφιακών δεδομένων
για περιορισμό των κινδύνων και των νομικών
παραβάσεων, ανεξάρτητα από το σημείο
αποθήκευσης – διακομιστές, σταθερούς
και φορητούς υπολογιστές ή email.
• Ασφαλής και αυτοματοποιημένη online
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
ψηφιακή αρχειοθέτηση
• Προσβάσιμες υπηρεσίες διαδικτυακής
αποθήκευσης
• Αυτοματοποιημένη ταξινόμηση
ευαίσθητων πληροφοριών για σταθερούς
και φορητούς υπολογιστές
• Ε ύχρηστες λύσεις εντοπισμού ηλεκτρονικών
δεδομένων (e-discovery) για ολοκληρωμένη
υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες

Ασφαλής
καταστροφή
Καταστροφή των πληροφοριών σας με
εξαιρετικά ασφαλείς διαδικασίες.
• Ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες
τεμαχισμού εγγράφων
• Περιοδικός και μεμονωμένος τεμαχισμός
εγγράφων
• Σεβασμός στο περιβάλλον – όλα τα
τεμαχισμένα υλικά ανακυκλώνονται
• Προγραμματισμένη, αυτόματη διαγραφή
κατά τη λήξη ζωής των ψηφιακών αρχείων

Ένας αξιόπιστος συνεργάτης
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Στον κατάλογο των πελατών μας περιλαμβάνονται μικρά δικηγορικά γραφεία, υγειονομικές αρχές
και κυβερνητικά τμήματα, αλλά και ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, καθώς και
πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και τεχνολογικών προϊόντων.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε, είμαστε σε θέση
να σας παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες που βασίζονται στις παρακάτω αρχές.

Αξιοπιστία
Εδώ και 58 χρόνια είμαστε ο συνεργάτης
που εμπιστεύονται οι περισσότερες μικρές
και μεγάλες επιχειρήσεις, προσφέροντας
εξατομικευμένες λύσεις στις περισσότερες
από 1.000 εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
σε όλο τον κόσμο.
Ασφάλεια
Χάρη στις απόλυτα ασφαλείς εγκαταστάσεις,
τις άρτια καταρτισμένες ομάδες και τις
βελτιστοποιημένες διαδικασίες μας, οι
πληροφορίες σας - και οι πληροφορίες
των πελατών σας - βρίσκονται πάντα σε
ασφαλή χέρια.

Εξειδίκευση
Η δύναμη και οι εξειδικευμένες
γνώσεις μας αποδεικνύονται από
τους υπαλλήλους μας, τις διαδικασίες
που ακολουθούμε και τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούμε.
Κατανοούμε τους κανονισμούς
και τα διαφορετικά ζητήματα
συμμόρφωσης σε κάθε βιομηχανία
και γεωγραφική τοποθεσία. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να
σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε
τις πληροφορίες σας στο μέγιστο
βαθμό, μειώνοντας το κόστος και
ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.

Πελατοκεντρική φιλοσοφία
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους
πελάτες μας υπηρεσίες άριστης ποιότητας
όλο το 24ωρο, σε καθημερινή βάση
στη διάρκεια του έτους – μέσω της
διαδικτυακής πύλης και του τμήματος
εξυπηρέτησης πελατών.
Βιωσιμότητα
Επιτυγχάνοντας τη μείωση του όγκου
των πληροφοριών που διατηρείτε και την
ανακύκλωση όλων των κατεστραμμένων
εγγράφων, σας βοηθούμε να τηρείτε τις
δεσμεύσεις βιωσιμότητας της εταιρείας σας.

"Προσπαθώντας να κατανοήσει τους στόχους
της υπηρεσίας και των υπαλλήλων μας,
η Iron Mountain έχει κατορθώσει να
αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που μας
παρέχονται. Προτείνει πάντα νέες ιδέες
για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων
μας, ενώ χάρη στις εξειδικευμένες γνώσεις
της μπορεί να αντιμετωπίσει τους
τεράστιους όγκους ροής εργασιών που
προκύπτουν από το υπουργείο μας".
 ike Kaye, Επικεφαλής υπηρεσιών αρχειοθέτησης,
M
στο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων
και Αγροτικών Υποθέσεων (DEFRA)

 άνω από το 95% των εταιρειών του Fortune 1000
Π
και περισσότεροι από 140.000 οργανισμοί σε
39 χώρες επιλέγουν την Iron Mountain για τη
διαχείριση των αρχείων τους
Π
 ροστατεύουμε 448 εκατομμύρια κυβικά πόδια
έντυπου υλικού
Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση 10 δισεκατομμυρίων
email και 2,5 εκατομμυρίων υπολογιστών

Καλέστε μας
σήμερα
Ερχόμαστε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής
σας για να δούμε από κοντά τις ανάγκες σας
και να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις.
Εναλλακτικά, μπορείτε να μας επισκεφθείτε
εσείς στις εγκαταστάσεις μας για να
διαπιστώσετε από κοντά ότι είμαστε
πραγματικά η κορυφαία εταιρεία
διαχείρισης πληροφοριών στον κόσμο.
Για να ξεκινήσετε, επισκεφθείτε μας στο:
www.ironmountain.gr ή καλέστε μας
στον αριθμό 0030 213 016 7500
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