Stödtjänster för effektiv stöldmärkning och inventariekontroll

EURO-ID DATABAS & EUROSEC IRS
Ett personligt anpassningsbart konto i vår
internationella databas Euro-ID fungerar som ett eget
inventariekonto online och ger dig möjlighet att
överblicka och hantera all märkt IT-utrustning och
andra inventarier. Samtidigt är Euro-ID ett kraftfullt
verktyg för att kontrollera och återlämna upphittad
utrustning till rätt ägare.
I samband med köp registreras stöldmärkningsetiketternas unika ID-nummer i Euro-ID. Ett personligt
konto i databasen kan anpassas med specifika fält för
att fungera som ett flexibelt system för
inventarieförvaltning (gäller XPM).

Funktioner och fördelar
•

Online inventarieförvaltning

•

Säker åtkomst, RapidSSL secure

•

Anpassa databasens fält efter önskemål

•

Tillgänglig via dator och Smartphone

•

International Recovery Service (IRS)

•

Ingår utan extra kostnad vid köp av XPM.

Databasen är RapidSSL-certifierad och inloggning sker
med individuella kontonummer och koder för att
garantera högsta möjliga säkerhet. Ändringar kan endast
göras av kontoinnehavare med kontrollerad åtkomst.
Databasen är tillgänglig via en vanlig webbläsare eller via
vår kostnadsfria mobilapp, som finns både för iPhone och
Android. Med vår app får du ett smidigt verktyg för att
läsa av och administrera information om märkt
utrustning direkt i din smartphone. Samtidigt sparas all
information centralt i databasen.
Upphittat och återlämnat
När märkt utrustning hittas eller beslagtas av polis eller
tullpersonal kan de enkelt kontrollera rätt ägare via
www.euro-id.com eller genom att ringa vårt avgiftsfria
telefonnummer som står på varje märkning. Vi
kontrollerar status för den märkta utrustningen och
ser till att återlämna den snabbt och smidigt till rätt
ägare genom vårt världsomspännande nätverk
Eurosec IRS (International Recovery Service) utan extra
kostnad (gäller XPM).
Privatpersoner som hittar märkt utrustning kan
anmäla detta via internet på www.euro-id.com eller
genom att ringa vårt avgiftsfria telefonnummer som
fungerar i hela världen: 00 800 830 810 00.
Samtalet kopplas automatiskt till närmaste servicekontor,
vilket underlättar smidig återlämning av upphittad
utrustning till rätt ägare. Exempelvis till en anställd eller
konsult som är på resande fot i staden där utrustningen
hittats.

Euro-ID Inventarieförvaltning
Tillgång till kontot
Uppdatering av information i databasen.
Endast för kontoinnehavare med kontrollerad access.

Åtkomst till
databasen via dator

Åtkomst till databasen
via Smartphone

Euro-ID

Allmän tillgång till databasen
För polis, tullpersonal eller privatpersoner för att verifiera
status på upphittad utrustning.

Via QR-kod

Via telefon

Via internet

Eurosec erbjuder ett komplett sortiment för stöldmärkning och inventariemärkning av IT-produkter och andra inventarier.
Permanent märkning minskar stöldrisken och genom vårt världsomspännande nätverk Eurosec IRS (International
Recovery Service) med internationell returservice ser vi till att upphittad utrustning återlämnas till rätt ägare. Läs mer om
våra stödtjänster och jämför våra stöldmärkningsprodukter på www.eurosec.se
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