
Henkilökohtainen muokattavissa oleva tili kansainvälisessä 
Euro-ID-tietokannassamme on melkein kuin oma kalustotili 
verkossa. Sen avulla voit valvoa ja hallinnoida kaikkia 
merkittyjä IT-laitteita ja muuta kalustoa. Euro-ID on 
samalla myös tehokas työkalu löydettyjen laitteiden 
tarkastamiseen ja palauttamiseen oikeille omistajille.

Varkaudenestomerkinnän yksilöllinen tunnusnumero 
rekisteröidään Euro-ID-tietokantaan oston yhteydessä. 
Henkilökohtaista tiliä tietokannassa voidaan 
muokata erikoiskentillä, jolloin se toimii joustavana 
kalustohallintajärjestelmänä (Vain XPM).

Tietokanta on RapidSSL-sertifioitu ja kirjautumiseen 
käytetään henkilökohtaisia tilinumeroita ja koodeja. Tällä 
tavalla varmistetaan paras mahdollinen turvallisuus. 
Muutoksia voi tehdä vain tilinomistaja valvotun pääsyn 
kautta. Tietokantaa voi käyttää tavallisella verkkoselaimella 
tai maksuttomalla mobiilisovelluksellamme, joka on 
olemassa sekä iPhonelle että Androidille. Sovelluksemme on 
kätevä työkalu, jonka avulla voit lukea, hallinnoida ja merkitä 
laitteita suoraan älypuhelimellasi. Samalla kaikki tiedot 
tallentuvat keskitetysti tietokantaan.

Löydetyt ja palautetut
Kun merkillä varustettu laite löytyy tai se takavarikoidaan 
poliisin tai tullin toimesta, sen oikea omistaja voidaan 
tarkistaa helposti www.euro-id.com  sivustolta tai soittamalla 
maksuttomaan puhelinnumeroon, joka löytyy kaikista 
tarroista. Tarkistamme merkityn laitteen tilan ja 
varmistamme, että 
se palautetaan nopeasti ja sujuvasti oikealle omistajalle 
maailmanlaajuisen Eurosec IRS (International Recovery 
Service)  verkoston avulla ilman lisämaksua (Vain XPM).

Yksityishenkilöt, jotka löytävät merkityn laitteen, voivat 
ilmoittaa siitä Internetin kautta osoitteessa www.euro-id. 
com tai www.eurosec.se/fi/loytotavaratoimisto tai 
soittamalla maksuttomaan numeroon, joka toimii ympäri 
maailmaa: 00 800 830 810 00. 

Puhelu ohjataan automaattisesti lähimpään 
palvelupisteeseen, joka helpottaa löydetyn laitteen sujuvaa 
palauttamista oikealle omistajalle. Esimerkiksi työntekijälle 
tai konsultille, joka on liikkeellä kaupungissa, josta laite on 
löytynyt.

Ominaisuudet ja edut

Euro ID -kalustohallinta

Tilin käyttö
Tietokannan tietojen päivittäminen 
Vain tilinomistajat, pääsy tunnuksilla.

Yleinen pääsy tietokantaan
Poliisi, tulli tai yksityishenkilöt löydettyjen 

laitteiden tilan tarkistamiseksi.

• Verkossa toimiva kalustohallinta
• Varma palautus, RapidSSL  suojaus
• Tietokannan kenttien muokkaus toiveiden 

mukaisiksi
• Pääsy tietokantaan tietokoneella tai 

älypuhelimella
• International Recovery Service (IRS)
• Sisältyy ilman lisäkustannuksia XPM tarrojen 
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Tehokkaiden varkaudenestomerkintöjen ja kalustohallinnan tukipalvelut
EURO-ID-TIETOKANTA JA EUROSEC IRSIRSIRS

Tietokannan käyttö 
tietokoneella

QR -koodilla Puhelimella

Tietokannan käyttö 
älypuhelimella

Internetin kautta

Euro-ID

Eurosec tarjoaa kattavan valikoiman varkaudenesto- ja omaisuudenmerkintätuotteita IT-laitteisiin ja muuhun kalustoon. 
Pysyvä merkintä vähentää varkauksia. Maailmanlaajuinen verkostomme, Eurosec IRS (International Recovery Service), 
varmistaa, että löydetyt esineet palautetaan niiden oikeille omistajille. Lue lisää tukipalveluistamme ja vertaile 
varkaudenestotuotteitamme osoitteessa  www.eurosec.se/fi

Eurosec AB
Postiosoite: BOX 128, 18322 Täby, Sweden 
Käyntiosoite: Hörnåkersvägen 10, 18365 
Täby Yritystunnus: 556385-7027

Vaihde: 08-541 750 65 
S-posti: office@eurosec.se
www.eurosec.se/fi
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