ЕКОЛОГИКА БЪЛГАРИЯ

РЕЦИКЛИРАНЕ НА БРАКУВАНО ОБОРУДВАНЕ
ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТЧЕТНОСТ И МАКСИМАЛНИ ПРИХОДИ
ФАКТИТЕ:
Над 50% от бракуваното оборудване не се
рециклира – изчаква в складовете или се изхвърля
на нерегламентирани сметища.
Повече от 61% от организациите нямат процедури
за изтриване на данните в компютрите и
телефоните след бракуване.
80% от организациите не продават бракувано си
оборудване поради липса на правилна процедура
или прекалено залежаване в складове и мазета.
Непознаването на нормативната уредба създава
големи рискове от санкции заради „неспазване на
законовите изисквания“.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

КАК ТОВА ВИ СЕ ОТРАЗЯВА

Нямате бюджет, а трябва да извлечете
максимална стойност от ненужните ви активи,
съдържащи конфиденциална информация.
Процесът на извеждане от експлоатация на ИТ
активите е по-сложен и рисков за вашата
организация. Необходимостта от увеличаване
на приходите и грижата за сигурността на
информацията изисква намирането на
надежден изпълнител, който да намали риска
и увеличи максимално продажбената стойност
на активите.
Външните одитори изискват доказателство за
спазване на всички законови и стандартови
изисквания при унищожаване на оборудването
след бракуване.
Натискът от страна на контролните органи и
екологичните инициативи за изграждане на
зелен имидж изискват да търсите сигурни
начини за рециклиране на вашето бракувано
оборудване и електронни уреди. Без надеждни
и проверени процедури, Вие сте изложени на
риск от регулаторни санкции, наранена
репутация или изтичане на данните.

✓ С бързия прогрес на технологиите, липсващият

бюджет ви пречи да осигурите максимални
приходи от продажбата на ненужните активи

✓ Нуждаете се от най-добрите практики, които да
осигуряват надеждност и последователност при
бракуването на активите

✓ Липсва ви увереността, че вашата критична
информация няма да бъде загубена, открадната
или застрашена

✓ Искате да бъдете екологично изрядни, когато
става дума за изхвърляне на потенциално опасни
електронни отпадъци

КАКВО БИХТЕ ПРОМЕНИЛИ ...

✓ Уверено управление на остарялото оборудване

при инвентаризация и бракуване

✓ Сигурно ликвидиране на активите по екологично
отговорен начин, отговарящ на най-строгите
правила (ISO 14001:2015, R2 и e-Stewards)

✓ Увереност, че цялата поверителна информация е
напълно унищожена преди рециклиране

✓ Извличане на максимална стойност от продажба
на бракуваните активи
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МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЧРЕЗ

✓ Консултации за всички законови и стандартови изисквания,
поддръжка и логистика
✓ Сигурност на данните от момента на извозването на
активите до тяхното унищожение
✓ Осигуряване на подробна отчетност и проследимост
✓ Деклариране на отговорност с нашите сертификати за
гарантирано унищожаване

МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ

✓ Гарантирано спазване на всички законови изисквания
✓ Успешно приключване на годишната инвентаризация и
брак, правилно извеждане от експлоатация
✓ Елиминиране на разходите за складиране и администрация
на бракуваните активи
✓ Извличате максимална цена за бракуваните активи
(работещи и неработещи)

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

✓ Презентации, обучение и въвеждане в програмите
✓ Провеждане на регулярни събития и семинари
✓ Повишаване на екологичната отговорност и мотивация
сред служителите и клиентите

КАКВИ ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАМЕ

✓ Дребни джаджи: телефони, таблети, рутери, зарядни,
резервни части, празни тонер касети
✓ Всички типове ИТ и офис оборудване: сървъри, компютри,
монитори, принтери, копири и др.
✓ Телекомуникационно, медицинско, климатично и
вентилационно оборудване
✓ Мебели, складово и производствено оборудване

Продажба на бракувани активи – Спечелете пари от вашите активи,
които все още имат пазарна стойност. Компонентите, които вече не
функционират, могат да бъдат ремонтирани и продадени, за да се
увеличи максималния приход за вас.
Унищожаване на HDD дискове – При вас или в нашия сервиз,
персонализираме според вашите нужди.

ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМАТА
✓ Персонализирани процедури и
формуляри с персонален
технически асистент
✓ Приоритетно и бързо обработване
на всички запитвания и заявки
✓ Достъп до онлайн портал - за
преглед състоянието на ордери и
отчети в реално време
✓ Периодични финансови и
екологични доклади
✓ Изгодни и лесни устойчиви решения

ПРОГРАМАТА ОСИГУРЯВА
✓ Съдействие при инвентаризация и
извеждане от експлоатация
✓ Съблюдаване аспектите на
информационна сигурност
✓ Логистика, рециклиране и
възстановяване на стойността
✓ Комплексни договори, гъвкави
решения в отговор на законовите и
стандартовите изисквания и
гаранция за тяхното изпълнение
✓ Повишаване на ефективността и
вътрешната екологична мотивация
✓ Достъп до тръжна платформа за
максимално високи приходи
✓ Разработване на доброволчески
екологични и социални инициативи

КАК РАБОТИ ЦЕЛИЯТ ПРОЦЕС
Извозване

Тест и сортиране

Демонтаж, сваляне и
натоварване на наши
транспортни средства

Детайлни тестове и
сортиране на активите
Имат ли стойност активите?

Да

Изтриване или ремонт

Съхранение

Тестване функционалността
и последващо поправяне
(ако е икономически
изгодно)

В собствени складове и
подготовка за продажба
или ремаркетинг

Не

Рециклиране

Унищожение

Продажба

Справки и отчети

Третиране на
материалите (смилане,
претопяване) и финално
оползотворяване

Демонтиране и физическо
унищожение на сортираните
устройства и материали

Продажба на ненужните
активи чрез различни
начини и платформи

Сертификати за
рециклиране и
унищожение. Екологичен
доклад
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