
 Outubro 2004 Ondata, empresa espanhola a vanguarda de tecnología em 
recuperação de dados, entra na europa 

A Ondata Internacional é uma empresa, especializada em recuperações de dados de suportes
informáticos. Há seis anos de presença com êxito no mercado Espanhol, Ondata fez-se Internacional.
Actualmente lidera o mercado em Espanha e Portugal nos serviços de recuperação de dados perdidos.
Em Itália ocupa a terceira posição. Em Inglaterra e Suécia já é uma empresa bem posicionada e na
primeira semana de maio iniciado as suas actividades em França. 
 
A manipulação incorrecta de um suporte magnético pode ocasionar a perda total e definitiva dos dados
armazenados no suporte magnético. A eleição correcta de uma empresa profissional na recuperação de
dados garante uma correcta manipulação do suporte. 
 
O nosso projecto de expansão permitiu-nos ter presença nos principais países para facultar serviços
pan europeus ao sector das Multinacionais. Este serviço todo o tipo de empresas necessitam, mas
evidentemente o parque informático das grandes organizações faz que estas sejam umas das que mais
precisam deste tipo de serviços. 
Ser líder no sector faculta à Ondata a possibilidade de investimento no I+D; este esforço permitiu-lhe
desenvolver tecnología própria para a recuperação de dados perdidos ocasionados por falhas
electrónicas, eléctricas , mecânicas, vírus, etc. que acontecem com certa frequência aos discos duros e
a outros suportes informáticos. 
A recuperação profissional de Dados Informáticos é uma especialidade de alta tecnologia. A Ondata
Internacional, pioneira no sector Português, conta com meios próprios para atender todo tipo de
incidências, incluíndo a tecnologia de câmara de vácuo, que facilita um ambiente limpo de impurezas
Classe 100 .Este ambiente livre de poluição permite a abertura de discos duros sem que estes cheguen
a ser danificados pela mesma, assim como a possibilidade de clonação de electrónicas completas dos
suportes avariados. 
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