
IRON MOUNTAIN’IN GÜVENLİ ITAD HİZMETİ 
İŞ İHTİYAÇLARINIZI KARŞILIYOR

IRON MOUNTAIN SAYESİNDE GÜVENLİ ITAD YÖNETİMİNİZİ MERKEZİLEŞTİREREK 
TUTARLILIK SAĞLAYABİLİR VE KÜRESEL GÖRÜNÜRLÜK KAZANABİLİRSİNİZ, 

HEM DE TEK BİR KURUMSAL PORTAL KULLANARAK.

VERİ MERKEZLERİ OFİS ALANI UZAKTAN ÇALIŞANLAR ŞUBELER IP’Lİ CİHAZLAR

HEDEFİNİZ
Buluta geçiş yapma; 

veri merkezlerini 
taşıma veya birleştirme

Ofisi taşıma/ 
kapatma; ekipmanı 

yenileme

Uzaktan çalışanları 
destekleme, cihazları 

yenileme; mevcut ve yeni 
gelen uzaktan çalışanları 

destekleme

Mağaza/şube donanımını 
yenileme; şubelerin 

kapatılması; ayak izinin 
değiştirilmesi

IP'li donanım kullanımını 
güvenli sona erdirme, 
mümkün olduğunda 

cihazları yeniden pazarlama

IRON
MOUNTAIN

HİZMETLERİ

Yeniden kullanım 
veya elden çıkarmadan 

önce yerinde silme
Yerinde sabit disk imhası

Ofis sistemlerinin 
devre dışı 

bırakılması

Son kullanıcılardan 
doğrudan sevkiyat 

Verilerin imha 
edilmesi, kaldırılması

Güvenlik danışmanlığı; 
toplam maliyeti 

düşürmek için yeniden 
pazarlama

CİHAZLAR
Sunucular, raflar,

depolama sistemleri,
ağ bileşenleri

Bilgisayarlar, monitörler, 
tarayıcılar, yazıcılar, faks 

makineleri, fareler, 
klavyeler, kablolar

Akıllı telefonlar, kişisel 
bilgisayarlar, tabletler, 
elde taşınan cihazlar

Satış noktaları, elde 
taşınan cihazlar

IP içeren 
prototipler/ürünler, 

laboratuvar cihazları

Bu hizmetlerin her birinde Iron Mountain, sınıfının en iyisi GÜVENLİ GÖZETİM ZİNCİRİ sunar, 
KÜRESEL HİZMET ve MAKSİMUM YENİDEN PAZARLAMA DEĞERİ sağlar.
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IRON MOUNTAIN'IN GÜVENLİ ITAD ÇÖZÜMLERİ'NİN 
MÜŞTERİLERE SUNDUĞU DEĞERLER 

GÜVENLİK:
Gizli bilgilerin 
korunması

MALİYET DÜŞÜRME:
Toplam sahip olma 
maliyetinin en aza 
indirilmesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
Ayak izinin azaltılması

YASAL UYUM:
Yasalar ve sektör 
standartları

TAM DESTEK:
Süreç yönetimi 

• Yerinde veya kurum dışında olmak üzere gizli bilgileri temizleme veya bunları içeren 
 BT ekipmanını imha etme seçeneği. 
• Güvenli Gözetim Zinciri

— Başarısı kanıtlanmış lojistik ve varlık takibi yöntemlerini kullanarak, elden çıkarmanın 
  her aşamasında ekipmanları yönetiyoruz.

— Alarmlı, kilitli ve GPS ile izlenen araçlardan oluşan küresel ölçekte bir filoya sahibiz
— İmha sertifikası (COD) dahil olmak üzere merkezi portal aracılığıyla gözetim zinciri sağlıyoruz.

• Ömrünü tamamlamış BT varlıklarından maksimum piyasa değerini elde etmenize yardımcı oluyoruz.
— Güvenli ITAD ile kullanılmayan BT ekipmanını güvenli bir şekilde yeniden pazarlayarak 

  toplam sahip olma maliyetinizi düşürüyoruz.
— Veri merkezleri, kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, ofis donanımı ve çok daha fazlasını kapsar.

• Yeniden satış değeri çok az olan veya hiç olmayan BT varlıklarını güvenli bir şekilde geri dönüştürün.
— E-atıklarınızın depolamadığınızdan emin olun ve ömrünü tamamlamış ekipmanınızın 

  karbon ayak izini en aza indirin.

• Varlıklarınızın tüm yasa ve yönetmeliklere ve sektördeki en iyi uygulamalara uygun 
 olarak yönetilmesini sağlayın.

— Sektörünüze ve kurumsal taahhütlerinize göre özelleştirilmiş süreçler.

• 5 kıtada 30'dan fazla ülkede yerinde veya kurum dışında BT ekipmanı yönetimi.
• Kurumunuzdaki birçok farklı birimin hizmet aldığı Iron Mountain’ı kullanmaya devam edin.
• Merkezi müşteri portalı, Güvenli ITAD iş sipariş ve takibini kolaylaştırır.
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