
Ibland kan det dock vara riktigt besvärligt att 
byta ut enheter. Om man inte har bestämt en 
utbytescykel i förväg kanske den inte finns 
med i budgetplaneringen heller. Det kan leda 
till att hyresperioder förlängs, ny utrustning 
anskaffas utan någon riktig plan och att gam-
mal utrustning samlas på hög i något förråd. 
Värsta tänkbara scenario: Ingen medarbetare 

IT-utrustning bör bytas ut regelbundet. Det bidrar 
till hållbarhet och optimala totalkostnader. Genom 
att använda den senaste programvaran skyddas 
dessutom data. Som en extra bonus bibehåller 
företaget sin konkurrenskraft och håller jämna steg med 
teknikutvecklingen.

Planera utbyte av 
IT-utrustning och ge  
gamla enheter nytt liv  
på ett säkert sätt

har helhetsöversikt över utrustningen eller  
kännedom om teknikutvecklingsplanen.  
Och hur går det med datasäkerheten?

Eventuella interna problem på IT-avdelningen  
får inte orsaka problem för slutanvändarna,  
då det gör att företagets leverans av tjänster  
och lönsamhet blir lidande. 



Vi har utformat processen för utbyte av  
utrustning så att både inköpsavdelningen och 
IT-teamet alltid är uppdaterade.  
Avtalsinformation och utbytesdatum för alla 
hyrda enheter är alltid tillgängliga online  
i inventarieförteckningen. Information om 
inkommande enheter och mottagare av nya 
enheter finns i samma system. Det är även 
möjligt att lägga till en produktkatalog så att 
slutanvändarna kan välja önskade enheter. 

Välplanerat utbyte  
av enheter

Välplanerat, automatiserat och 
tillförlitligt utbyte av utrustning

Regelbunden  
rekonditionering ingår i  

livscykelhanteringen

Nöjda slutanvändare, möjlig-
het att välja önskade enheter

Mindre manuellt arbete och 
färre olika beställningssystem

Vårt mål är att effektivisera utbytet av  
utrustning och göra processen tydligare vid  
hyresperiodens slut. Det innebär att den  
tekniska utrustningen byts ut vid den optimala  
tidpunkten i livscykeln.

Den primära orsaken till att byta ut maskinvara 
regelbundet är att maximera effektiviteten.
Enheter som fungerar som de ska gör arbetet 
effektivt och belastar inte IT-avdelningen. 

 



Vi använder programvara från 
Blancco för att, på ett säkert sätt, 
rensa data från alla enheter med 
internminne. Om det inte är möjligt 
att skriva över minnet använder  
vi mekaniska åtgärder för att se till 
att data rensas permanent.

Säker återanvändning

Begagnade enheter får nytt liv  
efter att alla data har sanerats  
på ett säkert sätt. All återlämnad  
hyresutrustning och begagnad  
utrustning som säljs till oss  
genomgår en certifierad  
dataskyddsprocess enligt  
Infosec 5.



När vi tar hand om världens 
teknik tar vi hand om världen 
Vi hjälper våra partners att ta hand om  
teknisk utrustning på ett hållbart, effektivt 
och ekonomiskt sätt.

Med utgångspunkt från principerna för 
cirkulär ekonomi hanterar vi teknikens hela 
livscykel. 3stepIT etablerades i Finland 1997. 
Idag finns vi i tio länder i Europa och  
Sydostasien.

Fördelar med 
vår ansvarsfulla 
arbetsmodell

Utrustningens restvärde 
ingår redan i hyresbeloppet.

Det är kostnadseffektivt 
att hantera hela 

livscykeln.

Hållbar IT-utrustning 
främjar en ansvarstagande 

verksamhet.

Mer information finns på: https://se.3stepit.com/losningar/ateranvandning-av-it
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