Despre companie

Servicii de distrugere

Living.data. ... pentru noi la REISSWOLF, asta
înseamnă că ﬁecare persoană trăiește și lucrează
cu și pentru date.

O formulă valoroasă, un tratat sau o ecuație scrise
pe o tablă pot ﬁ șterse fără a rămâne nici o urmă.

Datele fac parte din viața noastră profesională și
privată de zi cu zi. Pentru a face utilizarea
datelor cât mai ușor posibilă, REISSWOLF s-a
angajat să gestioneze în mod profesionist
datele de toate tipurile de peste 30 de ani,
impunând repere de încredere și standarde DIN.
Indiferent dacă datele sunt distruse, arhivate
sau digitalizate în siguranță REISSWOLF vede
datele ca un aspect fundamental al vieții și le
gestionează în mod natural (responsabil) și
conﬁdențial. Ca urmare a digitalizării utilizarea
datelor a devenit mai complexă. Am răspuns
nevoilor în schimbare ale clienților noștri prin
extinderea gamei de servicii pe care le oferim.
Din acest motiv acum suntem capabili să
răspundem cerințelor diverse ale clienților și
pieței cu o ﬂexibilitate deosebită.
Acesta este un factor cheie al succesului nostru,
deoarece toți clienții noștri își folosesc în mod
speciﬁc datele în activitatea companiei lor.

O situație similară este atunci când date extrem de
sensibile trebuie distruse corect și în siguranță.
Păstrarea informațiilor conﬁdențiale în siguranță
până la distrugerea ﬁnală este prioritatea noastră.
Pentru distrugerea ﬁșierelor și a mediilor de
stocare, oferim un serviciu cu cele mai stricte
standarde de securitate. Doar REISSWOLF
furnizează containere de securitate din aluminiu
rezistente la foc, cu sisteme de blocare electronice
și le transportă în propriile mașini închise ermetic.
Procedura completă de distrugere este realizată în
conformitate cu standardele DIN 66399 și GDPR.

Indiferent dacă este vorba despre o înregistrare
analogică sau digitală, arhivare sau distrugere,
nu există aproape nimic mai speciﬁc la o
companie decât datele sale interne și modul în
care gestionează aceste date zi de zi.

Numim asta shred. service.
Fie că este hârtie sau informație digitală deținută
pe medii de stocare cum ar ﬁ HDD, dischete, CDuri, ﬁlme sau carduri de memorie, totul este distrus
complet și sigur și transformat în material
reciclabil. Clienții noștri contribuie astfel în mod
activ la protecţia mediului.

Servicii de arhivare
Clienții noștri se pot concentra asupra esenţialului,
având la dispoziția lor un software de document
management care face ușoară orice căutare în arhivă.
Folosind serviciile noastre de arhivare veţi
economisi timp, bani şi spaţiu, veţi minimiza
riscurile de foc, securitate şi alte dezastre.
Documentele Dumneavostră se pot solicita şi
vizualiza electronic, fără riscuri GDPR şi puteţi
lucra “paperless” dacă acesta este obiectivul
Dumnneavoastră. Serviciile noastre sunt
integrate oferindu-vă posibilitatea de a
comanda arhivarea, scanarea sau distrugerea
datelelor Dumneavostră într-o singură
platformă.
Cu toate informațiile disponibile înregistrate în
softul nostru de arhivare RWAS aveți o privire de
ansamblu optimă și eﬁcientă. Softul nostru de
arhivare RWAS vă organizează întreg stocul de
ﬁșiere înregistrate digital. Personalizat
individual pentru a răspunde nevoilor clientului,
RWAS caută, gestionează și întreține arhivele,
permite accesarea rapidă a ﬁșierelor. Acestea
pot ﬁ selectate, în mod ﬂexibil. Modul nostru de
gestionare a arhivelor își propune să crească
productivitatea, să îmbunătățească calitatea și
să scurteze timpii de lucru.

Servicii de digitalizare
Eﬁcienţa unui proces creşte dacă implementarea
lui este adecvată și ușor de utilizat.

Documentele sunt accesate și schimbate prin
rețelele companiei cu viteză crescândă.
Provocarea pentru clienții noștri este nu numai
înregistrarea și procesarea rapidă, ci și protejarea
datelor lor, de multe ori conﬁdențiale.
Soluțiile REISSWOLF includ strategii de criptare
extrem de complexe și aplicaţii sigure în orice
situaţie, dublate de o utilizare facilă, ﬁind folosite
de clienții noștri în ﬁecare zi.
Progresul tehnologic ne permite să stabilim forme
de comunicare complet noi, în care prezenţa ﬁzică
joacă un rol secundar. Acum este posibilă
cooperarea între un număr mare de ﬁliale într-o
rețea virtuală a companiei. Indiferent dacă
lucrează în mai multe departamente procesele
trebuie să ﬁe disponibile în mod transparent și
accesibile în orice moment. Aceasta crește
productivitatea și ﬂexibilitatea și reduce costurile
ﬁxe.
Departamentul nostru de dezvoltare se
concentrează pe utilizarea inovatoare și
realizează aplicații și soluții bazate pe necesități
pentru toate tipurile de modele de afaceri.
Living.data include posibilitatea de a accesa
datele oriunde, oricând. Datele pot ﬁ utile numai
dacă sunt disponibile.

Lideri in inovaţie
Pe parcursul transformării digitale pătrunderea tehnologiei se vede în tot mai multe companii. REISSWOLF consideră că această
schimbare este o oportunitate majoră.
Utilizarea noilor tehnologii nu mai are în vedere doar eﬁciența sau costurile. Optimizarea proceselor este, de asemenea, esențială.
REISSWOLF se consideră cercetător în managementul datelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, transformând soluţiile şi
tehnologiile de ultimă generaţie într-un instrument strategic.
Cerințele clienților și condițiile pieței în continuă schimbare, împreună cu noile zone de creștere, sunt ceea ce ne motivează în
ﬁecare zi. Utilizarea inteligentă a tehnologiilor permite clienților noștri să facă faţă într-un mediu concurențial tot mai dur.
Expertiza tehnologică este o cerință esențială pentru succesul în lumea digitală. Oferim consultanță clienților noștri din Europa şi
din lume în probleme legate de utilizarea datelor prin intermediul aplicațiilor și tehnologiilor. Ca furnizor de servicii pentru IMMuri, ne considerăm un partener al clienților noștri.
O colaborare strânsă și transparentă cu clienţii nostri constituie baza soluțiilor inovative pentru utilizarea datelor. Clienții noștri
sunt întotdeauna implicați în crearea de proiecte și procese, deoarece doar ei au cunoștințele relevante ale sectorului și își cunosc
ﬂuxurile interne de lucru mai bine decât oricine altcineva.
Viitorul poate părea vag, nedeterminat și un drum îndepărtat - viitorul este deja aici și solicită o expertiză digitală din ce în ce mai
mare.
Strategii de lucru ﬂexibile, instrumente de colaborare în cloud pentru echipe interdisciplinare de experți, algoritmi ca factori de
decizie în companii, sisteme care se pot conecta în mod autonom și pot lua decizii independente, care sunt capabile să pună în
aplicare procese de învățare mai rapid și mai durabil decât ar putea vreodată oamenii. Inovațiile sunt revoluţionare, ne fac să
punem la îndoială procesele de lucru utilizate până acum și chiar ajung până la a face ca aceste procese să ﬁe învechite. Speranța
că veți putea evita adaptarea la această realitate nu este o opțiune. Toate procesele de muncă trebuie să ﬁe redeﬁnite: bazate pe
tehnologie, digitale și inteligente, păstrând în același timp un accent uman. Nu este vorba în primul rând de IT, AI, IoT sau Big Data.
În primul rând ceea ce este necesar este o nouă abordare, o nouă perspectivă. Implementarea cu succes a cerințelor de digitalizare
pentru clienții noștri în ﬂuxuri de lucru eﬁciente, cu tehnologiile corespunzătoare, este pentru noi viitorul - și a început deja.
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