TI, Sustentabilidade
e Ingram Micro ITAD
Sanitização de dados, recuperação de ativos, logística reversa,
relatórios detalhados, programa de remarketing e reutilização,
redução e reciclagem: onde e como encontrar soluções seguras e
sustentáveis no ciclo de vida e descarte de ativos de TI?
As soluções Ingram Micro ITAD reduzem risco, custo e complexidade
da tarefa. Isso porque a empresa é líder de mercado e está sempre em
conformidade com as normas de segurança ambiental e de proteção
de dados.

Soluções Ingram Micro ITAD

LOGÍSTICA REVERSA

TRADE IN — RECOMPRA

APAGAMENTO SEGURO
DE DADOS

REMARKETING e
RECICLAGEM

RECUPERAÇÃO DE
ATIVOS

RELATÓRIOS
DETALHADOS

Processamento Ingram
Micro ITAD
A IngramMicro ITAD atende a todas as suas necessidades através de
uma solução ITAD segura, compatível e eficiente, com recuperação
máxima de valor.
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3.1
COLETA E TRANSPORTE

DESTRUIÇÃO DE DADOS
E DESMONTAGEM

Os produtos são embalados e
transportados com segurança
até o centro ITAD

Os dispositivos de dados são
destruídos e os materiais
reaproveitáveis são separados
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RECEBIMENTO E
SEPARAÇÃO

INVENTÁRIO E
ARMAZÉM

Conferência dos itens que
chegaram e elaboração de
inventário digital

Itens passam por uma
auditoria de conferência e
são classificados
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TESTE, REPARO E
DESTRUIÇÃO LÓGICA

REIMPLANTAÇÃO
E REMARKETING

Os ativos passam por teste
de funcionalidade, reparo,
além de sobregravação de
dados

Os produtos são revendidos
e reinseridos no mercado
através de múltiplos canais

Quais equipamentos
gerenciamos?

PC, LAPTOP, MACS E TABLETS

LCDS, TVS

IPHONES, TELEFONES,
CELULARES, DISPOSITIVOS MÓVEIS

SERVIDORES E RACKS

FITAS DE BACKUP, HDD

CARREGADORES

EQUIPAMENTOS
DE REDE

COPIADORAS, IMPRESSORAS

Por que Ingram Micro ITAD?

TECNOLOGIA

COBERTURA GLOBAL

Segurança, controle e responsabilidade
a partir de relatórios detalhados, do
recebimento até a entrega.

Solução mundial completa, transparente
e eficiente de disposição de ativos de TI.

INOVAÇÃO

FOCO NO CLIENTE

Nosso portal é global e permite o
controle dos ciclos de vida dos ativos em
uma única ferramenta.

O mercado de ITAD é de grande
integridade e liderança. As melhorias
são constantes e intermináveis, com
foco total na satisfação do cliente.

Números globais da
Ingram Micro
US$50BILHÕES

+200 MIL

+1700

De receita

Clientes

Fabricantes

Entregamos

Logística reversa, reparo
& processamento

Vendas em

160 PAÍSES

500 MILHÕES
Equipamentos por
ano

+30 MILHÕES
Unidades por
ano

Por que optar
pela sustentabilidade?
Segundo relatório divulgado pela ONU em dezembro de 2017:
50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidos
globalmente todos os anos

20%

Somente 20% de todos estes resíduos são reciclados.
Caso a tendência se mantenha, dentro de 30 anos o nível de
produção do lixo eletrônico global chegará a 120 milhões de
toneladas ao ano.

Optar por um ecossistema cada vez mais sustentável é uma escolha
ativa contra o descarte irresponsável de ativos de TI.
Ficou interessado em nossas soluções e deseja conhecer mais sobre
o ITAD? Entre em contato com a Ingram Micro:

Gerenciamento sustentável de ativos de TI — Ingram Micro ITAD

