MRC Disk Reparation
Disk Crash!

En PC- eller serverharddisk kan stoppe pludseligt og
helt uden varsel. Vigtige data kan også forsvinde ved
at en bruger er uheldig og sletter for meget.
Har man ikke backup af data, så kan en disks indhold
i mange tilfælde, helt eller delvist, alligevel reddes.
Vi er partner med et Data Recovery firma og kan
hjælpe hurtigt og effektivt. Ring 96 32 45 00.

Datatab

– vi kan hjælpe
Det er ikke kun når en harddisk
går i stå at man mister data. Det
kan også ske på en kørende disk
pga. menneskelige, fysiske eller
logiske fejl.
Menneskeskabte fejl som slettede
filer og mapper kan også ofte
reddes. Endda formaterede diske,
samt fejl på USB-RAM og kamerakort kan reddes.
Har du mistet data, så ring - vi kan
sandsynligvis hjælpe.

”Server kan ikke starte”
”Kan ikke læse fra drev C:”
”Filer og mapper er slettet”
”Disk formateret ved en fejl”
”Kamera-kort virker ikke”
”Mislyd fra harddisk”

Priser
Analyse

******
L0

Fejltype
L1

******
L2
L3

Prioritet

Behandlingstid

Harddisk - Normal

2-10 dage

Gratis

3000,-

9600,-

11400,-

12600,-

Harddisk - Høj

48 timer

1680,-

3840,-

18000,-

21600,-

28800,-

SSD disk - Normal

2-10 dage

2400,-

3000,-

9600,-

11400,-

SSD disk - Høj

48 timer

3600,-

3840,-

18000,-

21600,-

RAID - Normal

2-10 dage

900,-

3000,-

9600,-

11400,-

12600,-

RAID - Høj

48 timer

1680,-

3840,-

18000,-

21600,-

28800,-

USB-RAM/kamera

2-10 dage

Gratis

1200,-

6000,-

Fejltyper
L0 = Logisk, er gendannelse hvor datatab er forårsaget af logiske fejl (mediet er ikke fysisk
defekt). Det kan f.eks. være formatering, slettede filer, sector fejl, mistet partitionstabel o.s.v.
L1 = Elektronisk, er gendannelse ved defekt(er) på harddiskens printplade.
L2 = Mekanisk, er gendannelse ved fejl i kugleleje eller motor eller fejl i læse/skrivehoved.
L3 = Medie, er gendannelse ved fejl i mediet såsom ridser, hakker, eller andre fysiske skader.
Fragt og returmedie

Tid

Pris

Fragt i DK

1-3 dage

110,-

Fragt DK -> UK

1-3 dage

320,-

Fragt DK -> UK ekspres

48 timer

750,-

Fragt DK <- UK

1-3 dage

500,-

Fragt DK <- UK ekspres
Returmedie, pr. stk. (4GB:75,- 16GB:380,- 500GB:650,- 1TB:780,>1TB:1350,-) fx 500GB harddisk retur med reddede data

48 timer

850,650,-

Til de fleste opgaver med diskfejl anbefaler vi Prioritet Normal. Analyse er gratis ved alm.
harddiske/normal prioritet, samt ved USB-, kamera-RAM. USB- og kamera-RAM større end 10GB
prissættes som SSD diske. Klargøring og opsætning af server RAIDS afregnes til 500,- pr. disk.
Vi har lave priser på genskabelse af data,
endda gratis analyse af problemet ved normal
prioritet på harddiske og USB-/kamera-RAM.
Spørg os meget gerne for yderligere info og
gode råd.

Du betaler efter fejltype og hvor hurtigt
opgaven skal behandles. Du kan starte med at
få set på problemet og få at vide om man kan
genskabe data og hvad det koster.
Priser er ekskl. moms.

Ring 96 32 45 00 eller mail salg@mrc.dk – og få dine data tilbage!

MRC er et team af dygtige IT-folk der leverer IT med umage. Vi er IT-totalleverandør, vi servicerer og vedligeholder og leverer komplette løsninger såvel som enkeltdele. Firmaet er etableret i 1987, vi er nordjyder, velkonsolideret og medlem
af CBC-kæden. Vore kompetencer er: server, netværk, sikkerhed, PC, print, C5 økonomi, software, hosting, overvågning, internet, web, installation, opgradering, vedligehold, undervisning og specialløsninger. Vort produktsortiment er bredt
og vi er partner med bl.a. Fujitsu, HP, IBM, Microsoft, Citrix, Cisco, Linksys, Kaspersky, Axis, Ahsay. Vi er Microsoft Dynamics C5 forhandler. Alle priser er ekskl. moms og levering. Se vores salgs- og leveringsbetingelser på www.mrc.dk

– håbet er ikke ude endnu …

MRC Computer A/S . Thistedvej 66 . 9400 Nørresundby . 96 32 45 00 . mrc@mrc.dk . www.mrc.d k

