DIT BRUGTE IT
KAN HJÆLPE BÅDE
MENNESKER OG MILJØ

VI GØR DIT BRUGTE IT-UDSTYR
DOBBELT BÆREDYGTIGT
Hvor ender din virksomheds brugte it-udstyr henne?
Hos mange virksomheder ender gamle computere,
smartphones, servere og andet it-udstyr på en støvet
kælderhylde.
Huset Venture IT-Genbrug kan aftage dit brugte it-udstyr på en måde, der både er miljømæssigt og socialt
bæredygtig. Vi genanvender omhyggeligt udstyr, elektronikdele og råmaterialer til gavn for miljøet.

Samtidig tager du som virksomhed et særligt socialt
ansvar, da hovedparten af vores ansatte er mennesker,
der har nedsat arbejdsevne pga. sygdom eller handicap.
Det gør ikke blot en stor forskel for det enkelte menneske, men bidrager også positivt til samfundsøkonomien, når flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.

SAMMEN KAN VI:
forlænge levetiden på it-udstyr og mindske
miljøbelastningen af elektronisk affald
skabe konkrete job til mennesker med behov
for ansættelse på særlige vilkår
bidrage til en forbedret samfundsøkonomi,
når du i samarbejde med en socialøkonomisk
virksomhed skaber vækst.

SÅDAN FUNGERER DET: ENKELT, KOMPETENT OG SIKKERT

Vi giver et uforpligtende tilbud på håndtering af jeres brugte
it-udstyr.

It-udstyret registreres, testes
og sorteres.
Vi sletter data med certificeret
sletteværktøj efter Datatilsynets anbefalinger og gældende EU-standarder.

Jeres udstyr, elektronikdele og
råmaterialer genbruges og genanvendes til gavn for andre og
for miljøet.
De få procent, der ikke kan genanvendes, bortskaffes på miljørigtig vis.

01 SAMARBEJDSAFTALE

03 REGISTRERING
OG DATASLETNING

05 GENBRUG OG
BORTSKAFFELSE
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02 AFHENTNING

Vi arrangerer afhentning af itudstyret på din adresse.
Udstyret transporteres og opbevares forsvarligt og sikkert.
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04 RAPPORT
OG AFREGNING
I modtager en detaljeret rapport med certifikat på datasletningen som garanti for, at
alt data på det brugte it-udstyr
er 100 % slettet.
Vi afregner med jer i henhold
til samarbejdsaftalen.
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VI MODTAGER
EKSEMPELVIS GERNE:
bærbare og stationære computere
skærme over 22” (ikke CRT)
tablets og smartphones
netværksudstyr, servere og harddiske
ram, processorer, grafikkort og diskdrev
strømforsyninger og kabler m.m.

Kontakt os for uddybning.
Kontaktinfo sidst i dette hæfte.

SIKKERHED. SIKKERHED. SIKKERHED …
Ja, vi kan næsten ikke sige det nok. For det er lidt af
en tillidssag at give sit it-udstyr videre til andre – især
når der er tale om enheder, hvor der er lagret data.
Meget udstyr kan indeholde person- og forretningsfølsomt data, og en almindelig sletning/formatering er
ikke nok til at forhindre en mulig genskabelse af slettet data.
Derfor benytter Huset Venture IT-Genbrug sig af det
ISO-certificerede sletteværktøj fra Blancco, der er førende
på verdensplan inden for datasletning. Værktøjet lever op
til Datatilsynets anbefalinger og gældende EU-standarder

og garanterer en 100 % sletning af data uden mulighed
for gendannelse.

Sikkerheden er allerede i fokus fra det øjeblik, hvor vi
afhenter dit it-udstyr. Udstyret transporteres nemlig
direkte til vores tyverisikrede lager, og lagringsenheder opbevares derudover i et aflåst karantæneområde,
indtil data bliver slettet.
Ved datasletning får du en detaljeret rapport med
certifikat på sletningen som garanti for, at alt data er
100 % slettet.
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Karantæneområde

NÅR DU VÆLGER OS, VÆLGER DU
AT TAGE ET SÆRLIGT ANSVAR
Der findes andre virksomheder, der aftager brugt it-udstyr. Men der findes ikke andre virksomheder som os.
Det tør vi godt sige, for Huset Venture er nemlig Danmarks største registrerede socialøkonomiske virksomhed med afdelinger i Aarhus, Storkøbenhavn, Ringkøbing og Kolding.
På den ene side er vi en ganske almindelig virksomhed, der tilbyder professionelle produkter og ydelser.

På den anden side har vi først og fremmest et socialt
formål – nemlig at skabe arbejdspladser til mennesker
med behov for ansættelse på særlige vilkår.
Ud af vores godt 160 medarbejdere på landsplan er
hele 95 % ansat i fleks- eller skånejob. Mennesker, der
pga. sygdom, ulykke eller handicap ikke kan arbejde på
fuld kraft, men som stadig har masser af kompetencer
og virkelyst at bidrage med.

Udover direkte ansættelse i vores erhvervsafdelinger
tilbyder vi også afklarings- og udviklingsforløb for udsatte ledige, som vi har stor succes med at bringe tættere på arbejdsmarkedet i form af uddannelse, praktik
eller job.
Når du vælger Huset Venture IT-Genbrug til at aftage
virksomhedens brugte it-udstyr, vælger du derfor ikke
blot en fuldt ud professionel og konkurrencedygtig

partner. Du vælger også at tage og vise et særligt socialt ansvar, der gør en direkte og konkret forskel – til
gavn for din CSR-profil, for samfundsøkonomien og for
det enkelte menneske, der får muligheden for at bidrage til samfundet.

HØR MERE OM
MULIGHEDERNE …
Der kan være mange overvejelser og spørgsmål, når du som virksomhed
overvejer at lade andre tage sig af dit brugte it-udstyr.
Vi tager meget gerne en helt uforpligtende snak med dig, hvor vi også
kan uddybe mulighederne og kigge på, hvilken løsning der vil passe
bedst til lige præcis din virksomhed.
Vi ser frem til at gøre en forskel sammen med dig.

KONTAKT
Huset Venture IT-Genbrug
8628 3555
it-genbrug@husetventure.dk
it-genbrug.dk

Slettestation

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J

+45 8628 3555
CVR: 2499 2330

aarhus@husetventure.dk
husetventure.dk/aarhus

