LOOP4

Genbrug dit It-udstyr
igennem din It-partner
Det er miljørigtigt, sikkert og
økonomisk fordelagtigt
LOOP4 er en del af Ateas recycling program. Du modtager nyt, klargjort og afemballeret
It-udstyr i aflåseligt skab, specialbygget til transport af It-udstyr. Dette skab fylder du med
It-udstyr og elektronik, som du ønsker, at Atea skal håndtere for dig
Atea tager imod dit It-udstyr og håndterer datasletning, miljørigtig sortering og videresalg.
Du modtager en fyldestgørende rapport på It-udstyret inklusive økonomisk oversigt
al håndtering sker i henhold til høje miljøkrav og sikkerheds standarder i ISO 9001 og 14001
Frigør tid og lad Atea håndtere dit brugte It-udstyr

Om Atea
Atea er Europas 2. største
leverandør af It-infrastruktur. Med
professionelle, kvalitetsbevidste
og kompetente medarbejdere
bistår vi vores kunder med
værdiskabende It-løsninger i hele
verden. Atea beskæftiger omkring
6900 medarbejdere fordelt på 87
lokationer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Letland, Litauen og
Estland.

Kontakt og bestilling
Du bestiller LOOP4 via Ateas
eShop, www.atea.dk/eshop, eller
hos din daglige kontaktperson hos
Atea

Hvad indgår i LOOP4:
Levering af nyt, klargjort og afemballeret It-udstyr i specialbygget stålskab på hjul med kodelås
Afhentning og transport af It-udstyret i aflåseligt skab med hjul
Sikker håndtering udført af autoriseret personale på Ateas sikkerhedsklassificerede lager
100% informationssikkerhed gennem dataslet udført med markedsledende software
Fjernelse af diverse mærker, såsom logo, tyverimærkning og asset mærkning
Salg af dit fungerende It-udstyr med tilbagebetaling af overskud fra salget til
markedets bedste brokerpartnere
Genbrug af de øvrige komponenter i henhold til lokal miljølovgivning
Rapportering på serienummerniveau inklusive refusion i forhold til gensalgsværdi
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LOOP4 trin for trin:
Din ordre modtages
Din bestilling af It-udstyr leveres i LOOP4 skab i henhold til aftalt leveringstid på ordren
Efter levering lægger du dit udtjente It-udstyr i LOOP4 skabet
Afhentning af LOOP4 skab bestilles ved at sende mail til: goitloop.logistics@atea.se
senest efter 10 arbejdsdage skal der være bestilt afhentning
Ved ankomst registreres, sorteres og dataslettes udstyret af autoriseret personale
Datasletningen udføres med markedsledende software der understøtter GDPR lovgivningen
Alle fungerende enheder sendes til videresalg. Defekte eller værdiløse enheder bortskaffes 		
miljøkorrekt og efter gældende lovgivning, efter at data er blevet destrueret ved fuldmagnetisering
Afslutningsvis modtager du en fyldestgørende rapport på, hvilket It-udstyr på serienummerniveau
der er videresolgt inklusive værdien på dette, samt det som er sendt til bortskaffelse

•
•
•
•
•
•

70 25 25 50 • www.atea.dk • info@atea.dk

LOOP4

Hvordan bortskaffes
It-udstyret?
Dit udtjente it-udstyr skilles ad og eventuelle miljøfarlige stoffer sorteres fra
Visse materialer er ikke egnet til genanvendelse og går videre til genvinding af energi

LOOP4
Længde x bredde x højde: 120 x 60 x 195 cm
Maksimal vægt inklusive skab: 350 kg
Maksimal vægt eksklusive skab: 275 kg
Produkter

Kapacitet/enheder

PC laptop

80

PC SFF

33

PC CMT/Tower

12

PC Thin Client/USDT

75

Server (Tower)

9

TFT-skærme 19”-24”
(HP, Samsung, Philips, Dell, Lenovo)

27

TFT-skærme 19”-24” (Eizo, NEC, Fujitsu)

21

TFT-skærm 26”

16

De oplyste antal er baseret på maksimal kapacitet per kategori – ikke en kombination af kategorier
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