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O SERVIÇO DE RAEE (RESÍDUOS ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS) SEGURO DA IRON MOUNTAIN COBRE 

UM CONJUNTO DE NECESSIDADES EMPRESARIAIS
COM A IRON MOUNTAIN, VOCÊ PODE CENTRALIZAR O GERENCIAMEN-

TO SEGURO DEREEE, TER CONSISTÊNCIA E OBTER VISIBILIDADE 
GLOBAL ATRAVÉS DE UM PORTAL PARATODA A EMPRESA

CENTRO DE 
DADOS

ESPAÇO 
FÍSICO

TRABALHADORES
REMOTOS

COMÉRCIOS DISPOSITIVO
IP

SUAS
NECESSIDADES

A OFERTA DA 
IRON MOUNTAIN

DISPOSITIVOS
COBERTOS

Migre para a nuvem;
mover ou consolidar
os centros de dados

Transferência/encerra-
mento deEscritórios;

atualização de equipes

Cuidar dos trabalhadores 
remotos, renovar dispositi-
vos; assistir novos funcio-
nários e aqueles que saem

Atualizar hardware de 
lojas/filiais; fechamento de
lojas; Mudanças na organi-
zação de sustentabilidade

no setor imobiliário.

Retirada segura de
hardware com IP,
recomercialização
de componentes

Apagamento no local
antes reutilização ou 

descarte; destruição de 
disco rígido no local

Servidores,
suporte, sistemas
de armazenagem,

componentes de rede

Celulares,
Computadores,

tablets,
dispositivos portáteis

Protótipos / produtos
que contêm IPs,
Dispositivos de

laboratório

Terminais de
dispositivos de

venda

Computadores, monitores,
scanners, impressoras,

máquinas de fax, mouses,
teclados, cabos

Desmontagem
de sistemas
escritório

Destruição de
dados e

desinstalação

Aviso de Segurança;
remarketing para

diminuir o TCO

&quot;Programa de 
Caixas&quot; 

para envio direto
aos usuários finais

Em cada um desses serviços, a Iron Mountain oferece a melhor CADEIA DE CUSTÓDIA SEGURA,
fornece COBERTURA GLOBAL e permite obter VALOR MÁXIMO DE MERCADO.



SEGURANÇA:
Proteção de
dados confidenciais

POUPANÇA 
DE CUSTOS:
Minimize o custo total

SUSTENTABILIDADE:
reduzir ações que fazem 
mal ao meio ambiente.

COMPLIANCE:
Regulações legais

CONSOLIDAÇÃO:
Processo de Gestão

• Opção para higienizar ou destruir ativos sensíveis, no local ou fora do local
• Cadeia de custódia segura

—Graças à logística comprovada e rastreamento de ativos, gerenciamos equipamentos em
todas as fases de sua remoção.

—Possuímos e operamos diretamente uma frota global de alarmes, bloqueados e
rastreados por GPS

—Verifica se a cadeia de custódia foi mantida através do portal central, incluindo o
certificado de destruição.

• Ajudamos você a recuperar o valor máximo de mercado dos ativos de TI no final de sua vida útil.
— Com RAEE seguro, podemos usar o remarketing de ativos aposentados com segurança,

reduzindo seu custo.
—Inclui data centers, computação pessoal, telefones celulares, hardware de escritório e muito mais.

• Trabalhamos com organizações parceiras certificadas que seguem as mais rígidas diretrizes de
privacidade ambiental e de dados.
— Certifique-se de que seu lixo eletrônico não vá para o aterro e minimize sua pegada de carbono 

do seu equipamento no final de sua vida útil.

• Tenha seus ativos processados   de acordo com todos os regulamentos e regulamentos estaduais
e europeus com as melhores práticas do setor.
— Processos adaptados ao seu setor específico e aos seus compromissos corporativos.

• Gestão presencial ou remota em mais de 30 países em 5 continentes.
• Continue a trabalhar com um fornecedor com quem você já trabalha em outras partes da

sua organização.
• O portal do cliente centralizado facilita o pedido e o rastreamento do trabalho seguro de RAEE.
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A PROPOSTA DE VALOR DA IRON MOUNTAIN NA
GESTÃO SEGURA DE RAEE


