Permanent tyverimærkning

Støttetjenester, der indgår

XPM/XPM THIN
XPM er et af markedets førende
tyverimærkningssystemer. Med en XPM-mærkning
beskyttes eftertragtet udstyr mere effektivt samtidig
med, at det mærkede produkt får en unik identitet.
XPM er udviklet af Eurosec under 3 års forskning og
patenteret på grund af sit integrerede design med
permanent mærkning og kontaktinformation til ejeren.
Det integrerede felt forstærker skiltets klæbeevne, og gør
XPM til det mest udviklede tyverimærkningssystem på
markedet i dag.

Hver mærkning har et unikt ID-nummer. Dette
nummer registreres på jeres personlige konto i
vores internationale database, Euro-ID, hvilket giver
et godt overblik og sikrer nem sporing. Hvis dit
udstyr er mærket med vores XPM-system, kan I
bruge vores verdensomspændende netværk, IRS, til
at finde det mistede – helt gratis.

XPM-etiketten findes i to forskellige versioner, en med
”3D-boblelaminering” og en tyndere ”XPM Thin”, som
egner sig til mærkning af tablets/tavlecomputere, f.eks.
iPad og smartphones m.m.
XPM fremstilles af et specielt udviklet materiale. De trykte
oplysninger på etiketten beskyttes af en laminering.
Etiketten kan udformes neutralt (f.eks. til leaset udstyr)
eller individuelt med logo og andre profilbærende
elementer samt løbe- eller serienummer eller en
stregkode til effektiv inventarkontrol.
XPM findes i flere forskellige formater.
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XPM tyverisikrer IT-udstyr
Unik identitet med individuel
udformning af etiketterne.

Skiltet er nemt at påføre og vulkaniseres fast på
underlaget, hvorefter det bliver umuligt at tage af uden
synlige skrammer på udstyrets overflade.

Neutral XPM Thin
Etiketterne kan også udformes
neutralt, f.eks. til leaset udstyr.

Kundeunik XPM Thin
Etiketten passer også til
tyverimærkning af iPad og andre
tavlecomputere.

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
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