
REstepIT
Effektiv og bæredygtig 
bortskaffelse af IT-udstyr
Hos 3stepIT tilbyder vi en bæredygtig og effektiv løsning til bortskaffelse af
brugt IT-udstyr. Vi køber forældet og gammelt IT-udstyr, for herefter at
dataslette og videresælge enhederne på forsvarlig og bæredygtig vis.

Vores mål er klart: Vi ønsker at forlænge dit IT-udstyrs levetid og samtidig
nedbringe co2-udledningen. 97% af udstyret som vi istandsætter får et nyt liv,
mens kun 3% bliver destrueret, hvorefter materialerne bliver genanvendt.
Takket være vores dygtige team af specialister og ISO-certificerede processer
kan vi levere en forsvarlig og bæredygtig løsning for bortskaffelse af IT-udstyr.

Håndteringsprocessen af udstyret er i overensstemmelse med:

ISO 9001 – QUALITY
ISO 14001 – ENVIRONMENT
ISO 27001 – SECURITY



Sælg os jeres 
brugte IT-udstyr

Vi hjælper dig med at opnå:

o Enkel håndtering af brugt IT-
udstyr med så få admini-
strative opgaver som muligt. 

o Bæredygtige processer som 
er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og 
regulativer. 

o Garanti for datasikkerhed: vores 
klargøringscentre sikrer fuld 
anonymitet samt certificeret 
datasletning. 

o Rentabel ROI gennem effektiv 
administration af processor. 

Vi håndterer hele processen

Hele processen tager op til 4 uger 
- 3stepIT håndterer hele processen fra start til slut: 

Afhentning af udstyr

Klargøring og datasletning

Kvalitetstjek og funktionstest

Rapport og certifikat



Afhentning af udstyr

3stepIT tilbyder en række logistik- og

transportløsninger, som er tilpasset

jeres specifikke behov. Vi kan hjælpe

med at pakke udstyret eller levere

pakkematerialer og instruktioner. Når

udstyret er forsvarligt pakket,

transporterer vores transportpartner

det til vores klaringøringscenter.

Mængden og typen af udstyr afgør,

hvordan udstyret skal pakkes og

transporteres. Derudover vil også jeres

virksomheds lokation være afgørende

for, hvordan udstyret skal pakkes, samt

hvilket køretøj der skal benyttes for at

kunne fragte udstyret mest forsvarligt

og sikkert.

Vores logistik- og transportløsninger

giver en høj grad af sikkerhed, ligesom

de også er både omkostningseffektive

og bæredygtige.



Klargøring 
og datasletning

3stepIT håndterer IT-udstyr og dets følsomme data på 
forsvarlig vis for at imødekomme datasikkerheds-
kravene fra vores kunder, som opererer i den private 
såvel som offentlige sektor. 

Vi sikrer øget datasikkerhed

o Udstyret håndteres og dataslettes i 
sikre og kontrollerede omgivelser.

o Alle vores medarbejdere er 
sikkerhedsgodkendte. 

o Udstyret inspiceres ved 
modtagelse for at sikre, at udstyret 
ikke er blevet beskadiget under 
transport.

o Når udstyret ankommer til vores 
klargøringscentre, bliver alle 
enheder registeret med en unik 
stregkode i vores udstyrsregister 
for at kunne spore enheden 
igennem hele processen. 

Vores sikkerhedsprocedure

o Alle enheder dataslettes ved brug af 
datasletningssoftwaren, Blancco, 
som sletter følsomme data 
permanent fra HDD’er og SSD’er i 
stationære computere, bærbare, 
smartphones og tablets. 

o Enheder som ikke kan dataslettes vil 
blive destrueret. Herefter vil 
materialerne blive genanvendt til 
produktion af nye enheder. 

o Udstyrsregisteret er linket til 
Blancco og derved sikres det, at intet 
data kan blive overset i 
datasletningsprocessen. 

Opnå 
Sikker
Datasletning 

Den ISO-27001
Certificerede proces
Opfylder GDPR-krav



Kvalitetstjek og funktionstests

Når enheden er dataslettet, bliver udstyrets fysiske og funktionelle tilstand 
kontrolleret. Udstyrets kvalitet vurderes ud fra en række kriterier, f.eks. 
tilstanden på udstyrets batteri og skærm, eller enhedens fysiske tilstand. Alle 
synlige og personlige oplysninger, som f.eks. virksomhedslogo eller labels bliver 
fjernet fra enhederne. I de tilfælde hvor identificérbare oplysninger ikke kan 
fjernes fra udstyret, destrueres enheden. Prisen baseres på udstyrets tilstand 
samt nuværende markedspris. 

Efter enheden er blevet kvalitets- og funktionstestet, vil udstyret herefter 
blive klassificeret: 

A-grade: Enheden er fuldt funktionel og uden fysiske
mangler. Alle nødvendige komponenter medfølger, og der er
ingen ridser eller revner i skærmen.

B-grade: Enheden er funktionel med få mangler i
skærmen eller chassis.

C-grade: Enheden har flere mangler på skærmen eller
chassis og/eller nedsat funktionsevne.

D-grade: Enheden har store mangler på skærmen eller
chassis og/eller nedsat funktionsevne, men kan
sandsynligvis blive repareret frem for at blive destrueret.

E-grade: Enheden har betydelige funktionelle mangler og
kan ikke videresælges. Udstyret bliver derfor destrueret på
bæredygtig vis, hvorefter materialerne genanvendes.



Rapport og 
certifikat
I forbindelse med kvalitetskontrollen vil
grundlæggende specifikationer omkring
udstyret blive indhentet. Det er f.eks.
specifikationer såsom hvilken produ-
cent, model, processor eller hard drive
udstyret har. Specifikationerne, gra-
dingen og restværdien for hver enhed
bliver samlet i en detaljeret rapport.

Vi tilbyder vores kunder en data-
sletningsrapport fra Blancco og, hvis
nødvendigt, et certifikat på, at udstyret
er blevet destrueret og materialerne
genanvendt. For 3stepIT’s leasing
kunder vil rapporterne være til-
gængelige i 3stepIT’s asset management
system, hvor kunden har adgang til data
for alle returnerede samt nuværende
enheder. Vores kunder kan også få
tilsendt et miljødiplom, som verificerer,
at bortskaffelsen er foregået under ISO-
certificerede processer.

Mere information

Vil du vide mere om 
vores REstepIT service, 
så besøg os på vores 
hjemmeside eller 
kontakt os på: 

3 Step IT A/S 
Vandtårnsvej 62 
2860 Søborg 
Danmark 

+45 7211 8040 
dk@3stepit.com 
www.3stepit.dk 



Sikker og bæredygtigt videresalg af 
brugt IT-udstyr

3stepIT videresælger udelukkende IT-udstyr til kunder, som er godkendt og
verificeret gennem vores 3stepIT Customer Verification Program. Vi videresælger
ikke defekt udstyr - kun kvalitetskontrollerede og funktionstestede enheder
videresælges. I 2018 blev 97%* af de håndterede enheder videresolgt, mens de
resterende 3% blev destrueret, hvorefter materialerne blev genanvendt.

Vi sælger ikke udstyr til markeder, som ikke lever op til e-waste regulativer for
bæredygtig genanvendelse af elektronisk affald. Det betyder, at 3stepIT bl.a. ikke
handler med udviklingslande som f.eks. Indien eller lande i Afrika.

3stepIT’s Customer Verification Program

En proces hvorpå alle vores kunder omhyggeligt bliver undersøgt. 
Vi kontrollerer regelmæssigt, hvorvidt kunden eller det marked 
kunden opererer i, er blevet tilføjet til sanktionslister (dvs. “ 
forbudte parter” og “ forbudte lande”) i EU og/eller USA. 

Ansvarlig genanvendelse

3stepIT følger gældende lovgivning og
videresælger ikke enheder, der har en
estimeret levetid, der er kortere end tre år
efter enheden er håndteret af os. Udstyr
som ikke opfylder dette krav, eller som
ikke kan dataslettes forsvarligt, bliver
destrueret. Genanvendelse af materialer
udføres i samarbejde med lokale
specialister.

Ved at lade 3stepIT håndtere jeres brugte
IT-udstyr, kan du maksimere værdien af
jeres forældede udstyr, og samtidig styrke
jeres virksomheds bæredygtighedsprofil.

Vores partnere ved 
genanvendelse af IT-udstyr: 

Danmark: Supportive Recycling
GmbH 

Finland: Kuusakoski Oy

Sverige: Kuusakoski AB 

Norge: Regnbuen Gjenvinning

UK: Sims Recycling Solutions 


