
 Dezembro 2004 Ondata International põe à disposição o serviço de recuperação 
de dados Online 

O serviço ONDATA ONLINE de recuperação de dados permite recuperar os dados informáticos perdidos,
num breve espaço de tempo, e de maneira remota. Já não é necessário que o seu computador passe
pelos laboratórios da empresa. “Temos desenvolvido este novo serviço porque somos conscientes do
valor da informação e de que, em certas ocasiões, não se pode esperar” diz Carlos Paz, Director de
Operações da Ondata International.  
 
Este novo serviço é pioneiro na Europa. Só há outras duas empresas que lhe oferecem, mas nenhuma
põe à disposição do usuário uma recuperação de dados em menos de 12 horas.  
 
Ondata dispõe da tecnologia mais avançada para este tipo de actuações, já seja sobre sistemas tipo
FAT, ou sistemas NT. Até hoje, tiveram êxito na recuperação de dados na maioria dos casos por perda
ou corrupção da tabela de partição, o registo de arranque, a tabela do ficheiro mestre ou do directório
principal, vírus informático, cortes de corrente eléctrica, formatar o disco duro, disco duro danificado
com Fdisk ou Chkdsk, e quando o sistema operativo não reconhece o disco  
 
Este serviço não pode aplicar-se, quando o disco duro apresenta falhas electrónicas ou problemas
físicos, tais como ruídos anormais pelo rolamento das cabeças, porque deixaram de girar, etc. Quando
isto sucede, o dispositivo deverá ser enviado aos laboratórios da Ondata.  
 
O serviço ONDATA ONLINE pensou, especialmente, no feito de que os dados circulem de forma segura
através da rede. Para isso, ONDATA ONLINE dispõe de um protocolo seguro de encriptação, tanto no
software cliente como no software servidor, dotado de una chave até 256 Bits.  
 
As ferramentas, que se utilizam na tentativa de recuperação de dados perdidos, são seguras. São
ferramentas “NÃO INTRUSIVAS”, só de leitura; o que garante que, durante o processo de recuperação,
nunca se escreva informação na unidade desde a que se está a recuperar os dados. 


