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 צ'יפ מחשבים

 מאמרים בנושא שחזור מידע

 מילים[ 393] שחזור מידע .1

 נפרד ןאו כונ , שרתאבד לכם מידע מהמחשבע כי גאתם בלחץ נוראי כראם 

 אתם לא לבד!  !הגעתם למקום הנכון

  תכם ולפתור לכם את המשבר!אנחנו פה כדי להרגיע א

 מתפתח במהירות מסחררת נטרנט יבים והאשחעולם המ

מסמכים, מכוננים, שרתים,  שחזור מידע נגענו בכל סוג של בעשרים השנים האחרונות

  קבצים מורכבים ועוד....תמונות, 

 מלקוחות קטנים ופרטיים, עסקים, חברות גדולות וארגונים

 בינלאומית ומקצועיותביעילות אנחנו פה כדי להעניק לכם שירות 

 והמחשבים שלכם! , השרתיםולשחזר כל מידע שאבד לכם מהכוננים

 משתמשים בציוד המתקדם בעולםואנחנו שחזור מידע הוא תחום ההתמחות שלנו 

 בזמן הקצר ביותר לכם את הטיפול האיכותי ביותר בקבצים החשובים לכם כדי לספק

 הדבר הכי חשוב:

 אם הקבצים שלכם חשובים לכם, אל תנסו לשחזר את המידע לבד!

 הנזק הראשוןלות לעשות נזק משני וחמור בהרבה מתוכנות חינמיות עלו

ברגע שהבנתם שיש תקלה בכוננים או בשרתים צרו איתנו קשר מיידי וניתן לכם מענה 

 ון והמשך הנחיותראשוני בטלפ

 -טלפון–צרו איתנו קשר עכשיו כדי לקבל עזרה ראשונה והתחלת טיפול 

 איך זה קורה?

 ברגע קריסת המידע וההבנה שעליכם לפנות למומחים בשחזור 

 שלכם השוטפת כדי לא לפגוע בפעילותהאפשרית אתם פונים אלינו במהירות . 1

 את שליחת המדיה למעבדה שלנואתכם ים אנחנו מתאמ. 2

 שנים יבדוק את המדיה עבורכם 20צוות המומחים שלנו בעל נסיון של . 3

 המידע לאישור הזמנת עבודה והתחלת שחזור לאחר מכן ניצור אתכם קשר. 4

בהזמנת העבודה נודיע לכם מהי הערכת זמן כל שחזור הוא עולם שלם בפני עצמו ולכן . 5

שתוכלו לחזור  , אנחנו עושים כל השתדלות שהתיקון יהיה מהיר כדילתיקון התקלה

 לפעילות במהירות הגבוהה ביותר

 סוגי השחזורים שאנחנו עושים:

 דיסקים קשיחים. 1

 RAIDבשחזור מידע מ  מומחים. 2
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 SSDכונני . 3

 מחשבים נייחים וניידים. 4

 שרתים. 5

 (ועוד.. , כונן חיצוניקי התקנים חיצוניים )דיסק און. 6

 רשמנו פה את סוגי הכוננים הנפוצים. 

 .גם אם סוג הכונן שלכם לא נמצא כאן, פנו אלינו לקבלת מידע נוסף

 אנחנו רוצים שתדעו:

 מתפתחת באופן קבוע ון המידע והדיסקים הקשיחים בפרט תעשיית אחס

 ולכן אנו נוסעים לכנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל 

 כדי להישאר מעודכנים בכל הפיתוחים האחרונים. 

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

 !והמידע ללקוחות שלנלהגיע לשלמות והצלחה מרובה בעת שחזור 

 מתקדמת כדי לטפל בבעיה!ולכן חשוב לא להתעסק עם המידע ולהגיע למעבדה 

 וכדי לספק לכם את השירות הנוח ביותר 

 אנחנו מספקים שירותי איסוף ממקום התקלה ועד אלינו

 סופים נארזים באופן מיוחד כדי שהמידע שלכם יהיה מוגן באופן מירבי, הא

 !ויגיע אלינו בשלמותו. ומתבצעים על ידי שליח עד אליכם

  03-9421400 והתקשר ועזרה ראשונה ע לאיסוף הדיסקגליצירת קשר בנו

 

 [ מילים 381]  . דיסק קשיח2

 כבר ראינו הכל. 

 הגיעו אלינו דיסקים קשיחים שנשרפו, טבעו, נפלו מגובה ונשברו, נהרסו בזדון...

 .. ואת הרוב המוחלט של המידע הצלחנו לשחזר!ממש כל צורה אפשרית להרס.

אז גם אם הדיסק הקשיח שלכם קיבל נזק רציני, תמיד יש תקווה להציל ממנו את כל 

 המידע או חלק ממנו!

 -טלפון–צרו איתנו קשר עכשיו כדי לקבל עזרה ראשונה והתחלת טיפול 

 במעבדה הייחודית שלנו אנחנו את כל סוגי התקלות והנזקים של דיסקים קשיחים

 כשיש בעיה בחיבורים של הדיסק ולפעמים זה הפתרון בלבד! – תקלות פיזיות• 

של מסיבות  תקול ולא ניתן לקרוא מתוכו מידעהדיסק הקשיח או במקרים אחרים כש

 ושנים ארוכות של שימוש.תאונות, נזקי טבע, נזקים בזדון ולפעמים אפילו מבלאי 
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בפלטות הנתונים, תקלות  נזקכתיבה, או  ראשי קריאהשל תקלות  אנחנו מתקנים

 .ועודכבות ביותר מהפשוטות ועד המוראלקטרוניקה 

ששמרתם המידע  ותראו אותו על המחשב אבל תקין יכול להיות הדיסק– תקלות לוגיות• 

, דריסת המידע על ידי מידע חדש ,פרמוטשיבוש במידע, נפגע כתוצאה ממחיקה,  בו

 .ועודקבצים שלא נפתחים 

 :חשוב לזכור

 אם הקבצים שלכם חשובים לכם, אל תנסו לשחזר את המידע לבד!

 הנזק הראשוןלות לעשות נזק משני וחמור בהרבה מתוכנות חינמיות עלו

 צרו איתנו קשר מיידי בדיסק הקשיח שלכםברגע שהבנתם שיש תקלה 

 ון והמשך הנחיותלכם מענה ראשוני בטלפ נספקו

 -טלפון–צרו איתנו קשר עכשיו כדי לקבל עזרה ראשונה והתחלת טיפול 

 איך זה קורה?

 רגע שהבנתם שיש תקלה בדיסק הקשיחב

 ההנחיה הראשונית היא להוציא אותו מכל חיבור למחשב

 USB)הארד דיסק / כונן גיבוי( נתכו את כאבל ה  אם מדובר בדיסק קשיח חיצוני

אפשר לגעת בו עד שהוא ישר במקום שלא יהיה  מהמחשב ושמרו את הדיסק על משטח

 יצא למעבדה

צמו, כבו את המחשב והוציאו בתוך המחשב עשנמצא  – אם מדובר בדיסק קשיח פנימי

 בל מהחשמל.את הכ

 בדיסקים קשיחים שניזקו. רלהיווצפעולות כאלה ימזערו את הנזקים שעלולים 

 ברגע שנטרלתם את הנזק המשני שעלול להגרם לכונן תפעלו בדרכים הבאות:

 שלכם השוטפת כדי לא לפגוע בפעילותהאפשרית אתם פונים אלינו במהירות . 1

 את שליחת המדיה למעבדה שלנואתכם ים אנחנו מתאמ. 2

 עבורכם הדיסקשנים יבדוק את  20צוות המומחים שלנו בעל נסיון של . 3

 המידע לאישור הזמנת עבודה והתחלת שחזור לאחר מכן ניצור אתכם קשר. 4

בהזמנת העבודה נודיע לכם מהי הערכת הוא עולם שלם בפני עצמו ולכן  כונן כזהכל . 5

שתוכלו לחזור  , אנחנו עושים כל השתדלות שהתיקון יהיה מהיר כדילתיקון התקלהזמן 

 לפעילות במהירות הגבוהה ביותר

 -טלפון–צרו איתנו קשר עכשיו כדי לקבל עזרה ראשונה והתחלת טיפול 


