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Tieto on yrityksen
tärkein omaisuus
Tiesitkö, että yrityksen tietokone sisältää keskimäärin jopa
50 000 euron arvosta yrityksen tietoa?
Nykyisin yhä useampi yritys varautuukin tietojen katoamiseen varmuuskopioimalla tiedostonsa. Parempi teknologia, kehittyneemmät prosessit ja kustannustehokkaiden pilvipalvelujen helppokäyttöisyys ovat parantaneet yritysten
varmuuskopioinnin toimivuutta.
Silti tietojen menetyksiä tapahtuu yhä.
Yrityksen kannettavista 18 % vaatii jonkinlaista korjaamista vuosittain. Lähes
neljäsosa yrityksistä, 24 %, on menettänyt
tärkeitä tietoja laiterikon tai muun vastaavan rikkoontumisen vuoksi.
Ibas Ontrackin kyselytutkimuksen mukaan
98 %:lla yrityksistä oli käytössä jonkinlainen varmistusjärjestelmä. Siitä huolimatta
13 % vastaajista oli menettänyt tiedostojaan kyselyä edeltävän vuoden aikana.
lähde: Ibas Ontrack ja Nexetic

Kadonneet tiedot on vielä mahdollista palauttaa.
Toimimme yhteistyössä alan johtavan asiantuntijan Ibas Ontrackin kanssa,
joka pelastaa vuosittain yli 25.000.000 gigatavua asiakkaidensa tiedostoja.

Yleisimmät syyt, miksi
tietoja menetetään
Fyysiset tietovauriot syntyvät tallennusvälineen rikkuessa toimintakyvyttömäksi.
•
•
•
•
•
•
•

Pudonneet tai kolhitut laitteet
Huonolaatuiset laitteet
Nestevauriot
Palovauriot
Virransyöttöhäiriöt
Ukkosvauriot
Rikkoutuneet komponentit

Loogiset tietovauriot, joissa tiedostot ovat vaurioituneet käyttökelvottomaksi, mutta itse tallennusväline on täysin toimintakuntoinen.
•
•
•
•
•
•

Tiedostojen poistaminen vahingossa
Formatointi
Virus tai muu haittaohjelma
Ohjelmistovirhe
Ohjelmiston asennus- tai päivitysvirhe
Muu käyttäjän toimenpiteistä johtuva inhimillinen virhe

Tietojen menetykset johtuvat usein puutteellisista käytännöistä
tai käyttäjien virheistä.
•
•
•
•

Käyttäjien huolimattomuus
Kaikkia tarvittavia tiedostoja ei ole valittu varmuuskopioitavaksi
Varmuuskopioita ei oteta riittävän usein
Varmuuskopioiden toimivuutta ei testata säännöllisesti

Jos olet menettänyt
tietojasi...
Arvioi tilanne. Selkeä tilannearvio määrittää jatkotoimenpiteet.
1.
2.
3.
4.
5.

Minkä arvoisia menetetyt tiedot ovat?
Voidaanko tiedot palauttaa manuaalisesti?
Onko varmuuskopio käyttökelpoinen ja ajan tasalla?
Mitä tapahtuu, jos tietoja ei saada palautettua?
Miten nopeasti tiedot pitää saada takaisin?

Toimintaohjeet
tietojen menetykseen
Älä tee mitään, mistä et ole täysin varma tai mikä voi aiheuttaa lisää vahinkoa.
Varmista, että seuraat annettuja tietoturvamääräyksiä ja että sinulla on valtuudet
suunnittelemiisi toimenpiteisiin.

1

Kytke laitteen virta pois päältä.

2

Älä käynnistä konetta uudelleen.
Jokainen, jolla on kokemusta Windows-käyttöjärjestelmästä, pyrkii
todennäköisesti käynnistämään tietokoneen uudelleen. Älä yritä sitä
monta kertaa, ellet todella tiedä mistä vika johtuu, sillä se aiheuttaa
todennäköisesti lisää vahinkoa.

3

Älä asenna mitään ohjelmia uudelleen.

4

Älä avaa kiintolevyä tai yritä korjata sitä itse.

Ohjelmien asentamisesta voi aiheutua monia erilaisia vahinkoja sekä
tiedostoille että tiedostojärjestelmään – hyvin todennäköisesti alkuperäisiä tiedostoja tuhoutuu lopullisesti ylikirjoittumisen takia. SSD-levyissä käyttöjärjestelmän tai sovelluksen asentaminen yleensä aktivoi
TRIM-toiminnon, joka tyhjentää kaikki ”vapaat” muistilohkot ja siten
hävittää pelastettavaksi tarkoitetut tiedostot.

Kiintolevyjen korjaaminen ei ole sama asia kuin tietojen palauttaminen. Korjausyrityksistä voi aiheutua lisää vahinkoa, jolloin tietojen
palautusmahdollisuudet heikkenevät ja kustannukset kasvavat.
Kiintolevyn osia ei tule vaihtaa.

Toimintaohjeet
tietojen menetykseen
5

Älä milloinkaan palauta varmuuskopioitasi
alkuperäiselle tallennusvälineelle.

6

Älä käytä tietojenpalautusohjelmia, joiden toimintaa et
tunne erittäin hyvin.
Ohjelmistotyökalut ovat kaupallisia tai ilmaistuotteita ja niiden luullaan
kattavan kaikenlaiset vauriot. Onko mahdollista ”korjata” kaikki erilaiset
vauriot yhdellä työkalulla? EI! Automaattiset tietojen palautusohjelmat
eivät kykene tunnistamaan fyysisiä vaurioita - tietojen lukemisessa on
ongelmia. Pakottamalla kiintolevyn luku/kirjoituspäät vaurioituneelle levypinnalle, kiinnileikkaantumisalue kasvaa ja kasvaa, jolloin palautettavaksi
tarkoitetut tiedostot päätyvät metallipuruksi kiintolevykotelon sisään.

7

Älä luovuta levyasemiasi laitekorjaajalle tai
takuuvaihtoon ennen kuin tietosi ovat turvassa.
Levyasemaa on vaikea saada takaisin jälkikäteen.

8

Ota yhteyttä tiedonpalautuksen asiantuntijaan
Lähimmän Data Group -liikkeesi löydät tästä: datagroup.fi/myymalat
Jos kyseessä on neste/palovaurio, älä yritä kuivattaa laitetta. Jos kyseessä on virtuaalikoneen tai -levyn korruptoituminen tai siitä on vahingossa
poistettu tiedostoja, lopeta sen käyttö ja ota siitä täyskopio (image) jatkotoimenpiteitä varten. Ellet ole varma, miten täyskopio tehdään, pyydä apua
asiantuntijalta.

Kuinka valita oikea
palveluntuottaja?
Internetistä voit löytää useita yrityksiä, jotka markkinoivat tietojenpalautuspalvelujaan ja osaamistaan. Oikean palveluntuottajan valinta voi ratkaista,
saatko kadonneet tietosi takaisin ja jos saat, milloin. Seuraavassa on listattu
kysymyksiä, joiden tarkoitus on auttaa sinua erottamaan harhaanjohtava
markkinointi ammattitaitoisesta tietojenpalautuspalvelujen tuottamisesta.

Huomioi nämä tekijät
• Onko palveluntuottajalla riittävä teknologia ja
resurssit hankalampienkin tietovaurioiden
ratkaisemiseen?
• Tunnista yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan juuri
sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisuvalikoiman.
• Tunnista yritykset, jotka antavat sinulle riittävästi
asianmukaista tietoa järkevän hankintapäätöksen
tekemiseksi.
• Tunnista yritykset, jotka tarjoavat ammattitaitoista
asiakaspalvelua milloin ja missä sitä tarvitset.
• Tunnista yritykset, joilla on selkeästi dokumentoidut
menetelmät ja rutiinit turvallisuuden ja
luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Vältä kikkoja! Valitse palveluntuottaja, johon voit luottaa.

Alan johtava
asiantuntemus

Ibas Ontrack on Data Groupin yhteistyökumppani tietojen palauttamisessa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käsittelee kaikenlaiset sähköiset tallennusvälineet ja tallennusjärjestelmät
Pelastaa vuosittain yli 25.000.000 gigatavua asiakkaidensa tiedostoja
Etsii ja dokumentoi todistusaineistoa väärinkäytösten ratkaisemiseksi
Purkaa tiedostoja vanhoista varmistusnauhoista
Laboratorio- ja etäpalautuspalvelut
20 tiedonpalautuslaboratoriota
9 konesalia
Yli 40 vuoden kokemus tietojen palauttamisesta
Yli 50.000 toimeksiantoa vuosittain
Yli 125 tiedonpalautusasiantuntijaa
Yli 100 tuotekehitysasiantuntijaa
Yli 7.000 eri tiedostoformaatin käsittely
Yli 150.000 kiintolevyä varaosavarastossa
Paikallislaboratorio Helsingissä
Kattavat fyysiset ja tietotekniset turvajärjestelyt
Yhteistyötä maailman johtavien valmistajien kanssa

Tilaa tietojenpalautuspalvelu näin
Kun tarvitset tietojenpalautuspalvelua,
tilaa se näin:
1. Tilaa tallennusvälineen ilmainen pika-arvio
verkkolomakkeella:
datagroup.fi/tietojenpalautus
2. Ibas Ontrack tilaa tallennusvälineelle ilmaisen noutokuljetuksen. Pakkaa tallennusväline huolellisesti. Postin
kuriiripalvelu noutaa pakatun tallennusvälineen ilmoittamastasi osoitteesta Suomessa.
3. Ibas Ontrack tekee tallennusvälineelle ilmaisen pika-arvion. Sen jälkeen tiedetään, onko tietojen palautus
mahdollista.
4. Asiakkaalle kerrotaan pika-arvion tulokset. Samalla
hänelle toimitetaan kiinteähintainen tarjous tietojen
palautustyöstä toivotun toimitusajan mukaan.
5. Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen aloitetaan varsinainen tiedostojen palautustyö. Pelastetut tiedostot toimitetaan asiakkaalle ensisijaisesti ulkoisella kiintolevyllä.
Joissain tapauksissa tiedostot toimitetaan pilvipalvelun
välityksellä.

Varautuminen on
viisautta
Ontrack Digital Care Plan on edullinen palvelusopimus tietojen pelastamiseen. Se kattaa ammattimaiset tiedonpalautuspalvelut ennalta rekisteröidyille
laitteille tiedostojen menetyksen syystä riippumatta – ilman lisäveloitusta.
Ontrack Digital Care Plan on saatavissa niin ostettaviin kuin vuokrattaviinkin uusiin pöytätyöasemiin, kannettaviin ja mobiililaitteisiin laitemerkistä ja
käyttöjärjestelmästä riippumatta. Palvelusopimus tarjoaa helpon ja edullisen
palvelumallin tietovahinkojen varalle.
Jos yrityksen toiminta keskeytyy, aika on kriittinen tekijä. Toiminnan palautuminen tietovauriosta nopeutuu, jos yrityksellä on suunnitelma ja selkeä
tiedonpalautusrutiini jo ennen onnettomuuden tapahtumista. Käytännössä
Ontrack Digital Care Plan toimii sellaisena.
• Helpottaa arkea – helppo hankkia ja budjetoida, valmis komponentti
(liike)toiminnan jatkuvuussuunnitelmaan, huomioi GDPR:n vaatimukset,
vakioitu palveluprosessi, palvelun tilaaminen nopeaa ja helppoa, laitteen
nouto suoraan asiakkaalta
• Säästää rahaa – edullinen palvelusopimus, toiminnan keskeytysaika
lyhenee eli tuottavuus palautuu nopeammin kun toimintamalli on selkeästi
dokumentoitu, ei yllätyskustannuksia
• Minimoi lisävahingot – korvaamattomat tiedostot ammattilaisten
käsissä, ei tarvetta epäammattimaisiin tiedonpelastuskokeiluihin, paikkaa
varmistusratkaisujen puutteita
Ontrack Digital Care Plan tarjoaa asiakkaan käyttöön maailman johtavan
tiedonpalautusasiantuntijan palvelut, Standard-palvelutasolla, ilman lisäveloitusta ja voi tuottaa asiakkaalle tuhansien eurojen kustannussäästöt.
Tutustu palveluun tästä.

Tutustu myös
tietoturvaoppaaseemme
Hyvin huolehdittu tietoturva tuo mukanaan täsmällisyyttä kaikkeen yrityksen tekemiseen, sekä tarjoaa parempaa sekä turvallisempaa palvelua asiakkaalle. Perusasioista
huolehtimalla riskit voidaan minimoida, ja velvoitteet eivät vie yöunia.

Samat perussäännöt toimivat jokaisen
yrityksen tietoturvan osalta.

Lataa opas tästä

Jos haluat tietää, miten testin esille nostamat
asiat tulisi käytännössä hoitaa omassa
yrityksessäsi, kysy lisää!

Kiitos
mielenkiinnostasi!
Lisätietoa saat lähimmästä Data Group -liikkeestäsi,
sekä
• datagroup.fi
• Kyberturvallisuuskeskus: Tietoturva nyt!
• Kyberturvallisuuskeskus: Tietoturvaohjeet
• Keskuskauppakamari: Tietoturvaopas yrityksille

