Støttetjenester for effektiv tyverimerking og
lagerstyring

EURO-ID DATABASE & EUROSEC IRS
En personlig, tilpasset konto i vår internasjonale database
Euro-ID fungerer som en egen inventarkonto på nettet, og lar
deg vise og administrere alt merket IT-utstyr og annet
inventar. Samtidig er Euro-ID et kraftig verktøy for å
kontrollere og returnere gjenfunnet utstyr til de rettmessige
eierne.
I forbindelse med kjøpet registreres tyverimerkingsetikettenes
unike ID-nummer i Euro-ID. En personlig konto i databasen
kan tilpasses med spesifikke felt for å fungere som et
fleksibelt system for lagerstyring. (Bare XPM)

Funksjoner og fordeler
•

Online lagerstyring

•

Sikker tilgang, RapidSSL secure

•

Tilpass databasens felt etter eget ønske

•

Tilgjengelig via PC og smarttelefon

•

International Recovery Service (IRS)

•

IInkludert uten ekstra kostnad ved kjøp
av XPM-etiketter,

Databasen er Rapid-sertifisert og pålogging gjøres med
individuelle kontonumre og koder for å sikre maksimal
sikkerhet. Endringer kan kun utføres av kontoinnehavere
med kontrollert tilgang.

Euro-ID lagerstyring
Tilgang til kontoen

Databasen er tilgjengelig gjennom en standard nettleser
eller via vår gratis mobilapp, tilgjengelig på både iPhone
og Android. Med appen vår får du et praktisk verktøy for å
lese og håndtere informasjon om merket utstyr direkte på
smarttelefonen din. Samtidig lagres all informasjon sentralt
i databasen.
Gjenfunnet og returnert
Når merket utstyr gjenfinnes eller beslaglegges av
politi eller tollvesen, kan de lett kontrollere den
rettmessige eieren via www.euro-id.com eller ved å ringe
vårt gratisnummer som står på hver enkelt etikett. Vi
kontrollerer status for det merkede utstyret, og sørger for
å returnere det raskt og enkelt til den rettmessige eieren
gjennom vårt verdensomspennende nettverk Eurosec IRS
(International Recovery Service) uten ekstra kostnader.
(Bare XPM)
Privatpersoner som finner merket utstyr kan melde dette via
Internett på www.euro-id.com eller
www.eurosec.se/no/funnet-og-returnert eller ved å ringe
vårt gratisnummer som fungerer over hele verden:
00 800 830 810 00.
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Samtalen kobles automatisk videre til nærmeste
servicesenter, som tilrettelegger for en enkel returnering
av gjenfunnet utstyr til de rettmessige eierne. En ansatt
eller konsulent, for eksempel, som er på reisefot i byen der
utstyret blir gjenfunnet.

Oppdatering av informasjon i databasen.
Kun for kontoinnehavere med kontrollert tilgang.

Tilgang til databasen via
datamaskin

Tilgang til databasen via
smarttelefon

Euro-ID

Offentlig tilgang til databasen
Tilgjengelig for politi, tollvesen eller privatpersoner for å
kontrollere status for gjenfunnet utstyr.

Via QR-kode

Via telefon

Via Internett

Eurosec tilbyr et komplett utvalg av tyveri- og inventarmerking for IT-produkter og annet inventar. Permanent merking reduserer
risikoen for tyveri, og gjennom vårt verdensomspennende nettverk Eurosec IRS (International Recovery Service) med internasjonal
returservice, sørger vi for at gjenfunnet utstyr returneres til sin rettmessige eier. Du kan lese mer om støttetjenestene vi tilbyr, og
sammenligne produktene våre på www.eurosec.se/no
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