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säker hantering i
7 enkla steg

Analys & planering
En plan tas fram genom att vi tillsammans med er gör en
analys av säkerheten och flödet av restmaterial.
Information till personalen
Er personal informeras om hur den nya, enkla tjänsten
fungerar och vad som händer med materialet.

Om SUEZ

Utkörning & placering av behållare
Valet av antal och storlek på sekretessbehållare görs utifrån era
behov och önskemål, och ställs ut hos er.
Tömning & sekretessdestruktion
Vid tömning kontrolleras plombering/lås. Innehållet destrueras på plats och kärlen
ställs sedan tillbaka. Det finns möjlighet för er att övervaka hela processen.
Dokumentation
En destruktionsrapport med bekräftelse på att det känsliga informationsmaterialet
förstörts, när det skedde och vem som övervakade processen, skickas till er.
Hållbar & säker transport
Det destruerade informationsmaterialet transporteras i
SafeSimplex®-bilen av säkerhetsutbildad personal.
Återvinning av materialet
Det destruerade materialet som nu är
lastat körs till återvinning.

SUEZ erbjuder effektiva avfalls- och
återvinningslösningar med fokus på
kundens behov och långsiktig hållbarhet.
Vi tar hand om allt restmaterial från
kundernas verksamhet och förädlar
det genom återvinning och/eller
energiutvinning. I vår vardag är kundnytta
lika med miljönytta. Som en del av den
internationella miljökoncernen SUEZ, med
verksamhet i drygt 70 länder, är vi en
samarbetspartner att räkna med.

0431-44 40 00 | info.se@suez.com | suez.se

från hemlighet till återvinning
med SafeSimplex®
säker destruktion av ert sekretessmaterial

är er känsliga information i
trygga händer?

sekretesshantering som är
säker, hållbar och effektiv

SafeSimplex®

Du väljer

•
•
•
•

• storlek på sekretessbehållare
• modell av sekretessbehållare
• lås eller plombering av behållarna
• antal sekretessbehållare
• intervall mellan tömningar

Säker informationshantering
Enkel hantering för kund
Destruktion på plats
Mindre miljöpåverkan med färre
transporter
• Återvinning av ditt uttjänta
sekretessmaterial
Exempel på sekretessmaterial
Har ni funderat på vilka och hur stora konsekvenserna skulle bli om ert
företags känsliga information hamnade i orätta händer? Kanske skulle
möjliga affärsuppgörelser gå om intet, månader av undersökning gå till
spillo eller finns det kanske även en risk att enskilda individer drabbas?
När känslig information försvinner eller hamnar i orätta händer beror det
oftast på slarv och tidsbrist. Ett slarv som kan få förödande konsekvenser
för både individer och företag. Företag nedprioriterar ofta att kartlägga
var deras känsliga information finns och då blir sekretesshanteringen ett
svåröverskådligt område. Vi har en lösning på det!
Vi erbjuder en säker, hållbar och välplanerad sekretesshantering –
SafeSimplex®

I stort sett alla företag har någon typ av känslig
information och/eller affärshemligheter som bör
förbli hemliga. Hur ser det ut i er verksamhet – har
ni kontroll över om informationen kan bli synlig för
obehöriga?
I SafeSimplex®-bilen kan flera olika
informationsbärande materialtyper hanteras
samtidigt – både papper och elektronik. Detta
möjliggör inte bara säker informationshantering
och destruktion som leder till återvinning, utan
också en reducering av transporter med bibehållen
leveranssäkerhet.

informationen kan
aldrig återskapas

•
•
•
•
•

Dokument
Hårddiskar
Usb-minnen
Telefoner
Prototyper
osv.

SafeSimplex® destruerar uttjänt, felaktigt eller inaktuellt material som bär känslig information.
Destrueringen sker på plats hos er som kund direkt i bilen av en speciell kvarnutrustning. Tjänsten
utförs av säkerhetsutbildad personal som följer tydliga rutiner. Med digitala kontrollsystem kan ni som
kund följa destruktionen och hanteringen av materialet hela vägen.
Eftersom så mycket av materialet går till återvinning kan ni med SafeSimplex® värna både om individens
integritet, ert företags informationssäkerhet, liksom om miljön. Det är en hållbar tjänst för säker och
effektiv sekretesshantering.
Med SafeSimplex® kan ni göra er av med allt, från enstaka informationsbärare till stora utrensningar.
Vi har sekretessbehållare i flera olika utföranden som kan låsas eller plomberas för att hindra obehöriga
från att komma åt innehållet. Hur många behållare, vilken storlek och modell som behövs anpassas efter
ert önskemål och behov. När sekretessbehållaren är full tömmer SUEZ den enligt abonnemangsavtal eller
vid behov. Tjänsten är säker och effektiv och gör det enkelt för er som kund att bli av med material som ej
längre är önskvärt.

