
En personlig konto, der kan brugertilpasses, i vores 
internationale database Euro-ID fungerer som egen 
inventarkonto online, og den giver dig mulighed for 
overblik og håndtering af alt mærket IT-udstyr og andet 
inventar. Samtidigt er Euro-ID et kraftigt værktøj til 
kontrol og tilbagelevering af fundet udstyr til den rette 
ejer.

Samtidigt med købet registreres tyveringmærknings-
etiketternes unikke id-numre i Euro-ID. En personlig konto i 
databasen kan tilpasses med særlige felter, så den fungerer 
som et fleksibelt system til inventarkontrol. (kun XPM)

Databasen er RapidSSL-certificeret og pålogning sker 
med individuelt kontonummer og koder for at garantere 
højst mulig sikkerhed. Ændringer kan kun gennemføres 
af kontoindehaveren med kontrolleret adgang.

Der er adgang til databasen via en normal webbrowser 
eller via vores gratis mobil-app, som findes til både iPhone 
og Android. Med app’en før du et smidigt værktøj til at 
aflæse og administrere oplysninger om mærket udstyr 
direkte på din smartphone. Samtidigt gemmes alle 
oplysningerne centralt i databasen.

Fundet og leveret tilbage
Når mærket udstyr findes eller beslaglægges af politiet 
eller toldpersonale, kan de nemt kontrollere, hvem der ejer 
udstyret via www.euro-id.com eller ved at ringe til vores 
gratiskaldsnummer, som står på alle etiketterne. Vi 
kontrollerer status for det mærkede udstyr og sørger for, at 
tilbagelevere det hurtigt og nemt til den rette ejer via vores 
verdensomspændende netværk Eurosec IRS (International 
Recovery Service) uden beregning. (Kun XPM)

Privatpersoner, som finder mærket udstyr, kan melde dette 
via internettet til  www.euro-id.com eller 
www.eurosec.se/dk/fundet-og-tilbageleveret eller ved 
at ringe til vores gratiskaldsnummer, der fungerer i hele 
verden: 00 800 830 810 00. 

Samtalen viderestilles automatisk til nærmeste 
servicekontor. Det hjælper med nemt at tilbagelevere 
fundet udstyr til den rette ejer. F.eks. til en ansat eller 
konsulent, som er på rejse i den by, hvor udstyret blev 
fundet.

Funktioner og fordele

Euro ID   Inventaradministration

Adgang til kontoen
Opdatering af oplysninger i databasen.

Kun for kontoindehaveren med kontrolleret adgang.

Almen adgang til databasen
For politiet, toldpersonale eller privatpersoner til 

verificering af status på fundet udstyr.

• Inventarkontrol online
• Sikker adgang. RapidSSL Secure
• Tilpas databasen felter efter ønsker
• Adgang fra computere og

smartphones
• International Recovery Service (IRS)
• Indgår uden beregning ved køb af

XPM
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Støttetjenester til effektiv tyverimærkning og 
inventarkontrol

EURO-ID-DATABASE OG EUROSEC IRS

Adgang til databasen 
via computere

Via QR -kode Via telefon 

Adgang til databasen via 
smartphones

Via internet

Euro-ID

Eurosec AB
Postadresse: BOX 128, 18322 Täby, Sweden 
Besøgsadresse: Hörnåkersvägen 10, 18365 Täby 
Virksomhedsnr: 556385-7027

Eurosec tilbyder et komplet sortiment til tyverimærkning og inventarmærkning af IT-produkter og andet inventar. Permanent 
mærkning mindsker tyveririsikoen, og via vores verdensomspændende netværk Eurosec IRS (International Recovery Service) med 
international returservice sørger vi for, at fundet udstyr returneres til den rette ejer. Læs mere om vores tyveritjenester, og 
sammenlign vores tyverisikringsprodukter på  www.eurosec.se/dk

Tlf: 08-541 750 65  
E-mail: office@eurosec.se 
www.eurosec.se/dk
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