
 

 

 שרותי שחזור מידע מקצועיים 
  

 צ'יפ מחשבים מעסיקה מהנדסים אשר ממוחים  חברת כדי שנוכל פיזית לעבוד על דיסקים קשיחים
פתיחה בטוחה של הדיסק  ל ISO 5קשיח ומשתמשת בחדר נקי בתקן המחמיר בעולם -בטכנולוגית הדיסק

 הקשיח.  
הדיסקים הקשיחים על מנת לאתר את הסיבות    יצרניותיחד עם זאת מהנדסי צ'יפ מחשבים עובדים עם 

 למנוע אותם בעתיד. הנפוצות לכשלים בדיסקים קשיחים כדי
 

 קבוע ולכן המהנדסים  ופןתעשיית אחסון המידע והדיסקים הקשיחים בפרט ומתפתחת בא
 שלנו נוסעים לכנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל כדי להישאר מעודכנים בכל הפיתוחים

 .  האחרונים
האלקטרונים כדי להגיע לשלמות   צ'יפ מחשבים בע"מ מתכנתת בעצמה את התוכנה, החומרה והחלקים

 והצלחה מרובה בעת שחזור המידע ללקוחות שלנו. 
 אין לקבוע לעולם שבלתי אפשרי לשחזר את המידע החשוב שלכם כל עוד לא עברתם אצל

   .נו במעבדת השחזור של צ'יפ מחשביםהמומחים של
מקרים בהם חברות מתחרות קבעו שאין אפשרות להציל את המידע של   לנו אפשר למצוא מאותברזומה ש

  הלקוחות הגיעו למעבדת צ'יפ מחשבים הצלחו מהנדסינו לשחזר במיומנות רבה את המידע הלקוח, אך כאשר
 ולהחזיר את השקט הנפשי ללקוח. 

 נפלו מגובה רב והפסיקו להגיב. טבעו בהצפות או  הצלחנו לשחזר מידע מדיסקים קשיחים שעלו באש,
 במקרים בהם הדיסק קשיח לא מגיב בעקבות ריבוי סקטורים פגומים, באפשרותינו לשלוט 

 על הדיסק הקשיח באמצעות מודלים אלקטרונים שתיכננו במיוחד ו"להכריח" אותו לקרוא את
 המידע בסקטורים הבריאים בלבד ישירות על הדיסק קשיח.

  
 קשיח בודד -, ומאז אנו מתמחים בשחזור כל סוגי האחסון, מדיסק  1997נוסדה בשנת  צ'יפ מחשבים 
סוגלים לכלול  המ  RAIDדיסקים קשיחים. שחזור כונני רשת ושרתי  16הכוללים  SANו   -XSAN  ועד כדי מערכי

   .מאות דיסקים קשיחים
בזדון מהמחשב, דיסקים  שנמחקו בטעות או  אנו מצוידים בטכנולוגיה מתקדמת ומסוגלים לשחזר קבצים

כל התקן אחסון  וכרטיסי פלאש למצלמות / סלולרי חיצוניים,   SSDהתקני ,  USB קשיחים שנפגמו פיזית, כונני
 חיצוני.

 
 שרותי שחזור מערכות RAIDושרתים 

  
גדולות, בין אם חלק או כל   צ'יפ מחשבים בע"מ היא החברה מובילה בישראל בשירות שחזורי מידע במערכות

 ת אחסון המידע נפגע, העסק שלכם יכול להיות בסכנה. מערכ
  את המצב הקריטי ומסוגלים להחזיר לכם את המידע במהרה כדי שתוכלו לחזור לפעילות עסקית אנו מבינים

 שוטפת.  
 RAID במערכי אובדן מידע עסקי יכול לגרום לנזק עצום לארגון, אך ברוב המקרים ניתן לשחזר את הנתונים

 במלואם.
לחברה שלך פתרונות מהירים ויעילים עם   ,אנו מסוגלים לספק כחברה המובילה בישראל בתחום שחזור המידע

שלך לפעילות שוטפת במהרה. המומחיות של צ'יפ   הניסיון והשרותיות שאנו ידועים בה כדי להחזיר את העסק



 

ופנימיים. המהנדסים שלנו עובדים   איחסון, חיצונייים יהתקנ מחשבים בע"מ משתרעת על מגוון חברות של
  Microsoft Windows Serverמערכות יוניקס המבוססות על , ת ההפעלה כדי לשחזר קבציומערכ כל תחת

 , Red Hat ,HP-UXו   -AIX  ,Ubuntu מערכת הפועלים על
. 
  

 בשעת חירום SOSשרות שחזור 
  

 הנייד, מסמכים משפטיים שנמצאיםבין אם המידע של אתר החדש של החברה נמצא במחשב 
 של החברה,    RAID-במחשב האישי, או מידע על התנועות כספים שנמצא במערך ה

 צ'יפ מחשבים בע"מ מציעה פיתרונות להשבת המידע הקריטי שאבד אנו מציעים שירות 'שחזור בשעת חירום'. 

כשהמידע שנחוץ לך אבד ואתה לא יכול לישון מדאגה, אתה צריך תגובה מהירה ושירות מקצועי כדי להשיב  
 ימים בשנה.    365,  24/7את המידע הקריטי בפרק זמן קצר אפילו בשעות לא שגרתיות השירות זמין  

עשה את מירב  עם המומחיות של מהנדסיינו ומהירות התגובה מתוך ידע שהמידע נחוץ במהירות האפשרית נ
 המאמצים כדי להחזיר לך את המידע שאבד כדי שתוכל לשון שוב בשקט.

 

 


