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ŚWIATOWY LIDER ODZYSKIWANIA DANYCH POMOŻE UŻYTKOWNIKOM APPLE

Katowice – 22 września 2009  -  Po raz pierwszy w Polsce użytkownicy popularnych iPhone’ów, 

iPod’ów oraz komputerów Mac nie muszą martwić się o utratę danych ze swoich urządzeń. 

Umowa zawarta przez firmę iSource, jedynego autoryzowanego dystrybutora produktów Apple 

w kraju oraz polski oddział Kroll Ontrack, światowego lidera odzyskiwania danych, pozwoli 

odzyskać fanom produktów z jabłkiem w logo najcenniejsze dane z ich urządzeń bez utraty 

gwarancji.

Podstawową korzyścią dla użytkowników produktów firmy Apple będzie możliwość szybkiego 

odzyskania danych, które utracili wskutek przypadkowego skasowania plików bądź zniszczenia 

sprzętu. Umowa, na mocy której firma iSource została partnerem Kroll Ontrack zawarta została we 

wrześniu 2009 roku.

Użytkownicy, którzy stracili dane ze swych nośników będą mogli przekazywać je do punktów 

serwisowych iSource. Następnie trafią one do katowickiego laboratorium odzyskiwania danych Kroll 



Ontrack, które jest najbardziej zaawansowaną technologicznie komórką tego typu na terenie Europy 

Środkowo – Wschodniej. 

- Podpisanie umowy o współpracy z firmą iSource to przede wszystkim korzyści dla tych fanów marki 

Apple, którzy pragną, by ich najważniejsze dane zostały odzyskane szybko, w sposób profesjonalny i 

bez utraty gwarancji. Dotyczy to zarówno użytkowników prywatnych, jak i firm, które coraz częściej 

decydują się na korzystanie z komputerów Mac. Co ważne, w przypadku podjęcia decyzji o 

odzyskaniu danych, ekspertyza nośnika wykonana przez naszych specjalistów będzie bezpłatna – 

mówi Marek Suczyk, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Kroll Ontrack. 

- Cieszymy się ze współpracy z Kroll Ontrack, ponieważ dzięki 20-letniemu doświadczeniu, zdobył on 

pozycję niekwestionowanego lidera branży odzyskiwania danych i analizy dowodów elektronicznych. 

Dzięki partnerstwu, iSource rozwinie swoją ofertę serwisową bazując na rozległej wiedzy, narzędziach 

oraz najnowszych dostępnych technologiach – mówi janusz Borodziński, Dyrektor ds. Techniki w firmie 

iSource.

Podpisana przez firmy umowa pozwoli ponadto na zakup programów Kroll Ontrack przeznaczonych 

m.in. do odzyskiwania danych utraconych przy kasowaniu danych, formatowaniu lub awarii systemu 

(program EasyRecovery) bezpośrednio w punktach serwisowych iSource. 
***

Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o.( HYPERLINK "http://www.krollontrack.pl" www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll 

Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. 

computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie 

Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z 

o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.



Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są  

jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll 

Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, 

papierowego 

i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w 

formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej 

firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem. 

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack zapraszamy do odwiedzenia stron:

 HYPERLINK "http://www.krollontrack.com" www.krollontrack.com;  HYPERLINK "http://

www.ontrackdatarecovery.com" www.ontrackdatarecovery.com;  HYPERLINK "http://

www.engeniumsearch.com" www.engeniumsearch.com;  HYPERLINK "http://

www.trialgraphix.com" www.trialgraphix.com.

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się rozwiązania z 

dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i firm, które 

profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści multimedialnych. iSource 

dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne systemy dla korporacji.  Obok 

produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, Parallels, 

Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz MacAlly. Głównym akcjonariuszem spółki jest fundusz typu 

private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.


