
Jestem... grafikiem, babcią, synem, matką, ojcem, 
siostrzeńcem, kompozytorem, wujkiem, wnuczką, 
fotografem, autorem, ciotką, wnukiem, dziadkiem, 
właścicielem firmy, najlepszym przyjacielem, artystą, 
lekarzem, uczonym, nauczycielem, naukowcem, 
siostrzenicą, uczniem, inżynierem, córką

Dział Seagate Recovery Services™ 

ocalił moje cyfrowe treści! 
Opinie klientów



W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma Seagate otrzymała ogromną liczbę 
opinii od użytkowników z różnych środowisk, którzy stracili dostęp do 
osobistych danych na twardym dysku. Przeczytaj kilka historii użytkowników 
i sprawdź, co ludzie mówią o usługach Seagate Recovery Services (SRS).

Firma Seagate oferuje najlepsze w swojej klasie płatne usługi odzyskiwania 
danych dla wszystkich marek i modeli nośników danych. Nasz zespół 
profesjonalistów specjalizuje się w bezpiecznym i poufnym odzyskiwaniu 
utraconych danych. W sytuacji, gdy odzyskanie utraconych danych jest 
sprawą najwyższej wagi, zaleca się usługi profesjonalnego odzyskiwania 
danych. Skontaktuj się z działem Seagate Recovery Services, aby uzyskać 
informacje na temat dostępnych opcji profesjonalnego odzyskiwania danych 
w laboratorium.

Aby uzyskać dalsze informacje, w tym przesłać zapytania e-mail i formularze 
online, przejdź do: http://www.seagate.com/about/contact-us/data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Nie bierz wyłącznie 
naszego słowa za pewnik.   
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Nigdy nie wiedziałem o istnieniu 
usługi odzyskiwania danych, nie 
mówiąc już o tym, że może być 
tak szybka i skuteczna jak dział 
Seagate Recovery Services. 
Trudno zadziwić mnie i moją 
firmę pod względem technologii, 
lecz to, czego dokonuje Seagate 
w laboratoriach odzyskiwania 
danych to prawdziwy geniusz. 

Firma Seagate odzyskała 100%  
danych przy najkrótszym 
czasie realizacji, zwłaszcza 
w porównaniu z innymi usługami 
odzyskiwania, z których moja  
firma i ja korzystaliśmy w prze-
szłości. Usługi SRS polecam 
oczywiście każdemu, kto staje 
w obliczu potrzeby odzyskania 
danych.

Eric L., Cortland, Nowy Jork

Co się stało
Ta sprawa trafiła do Seagate Recovery Services z firmy w Nowym Jorku, 
która dostarcza systemy pamięci masowej i rozwiązań dla przemysłu 
rozrywkowego. Ta firma sprzedaje produkty firmy Seagate i jest partnerem 
działu SRS, który odsprzedaje naszą usługę bez marży, po prostu w postaci 
wartości dodanej swoim klientom. Odzyskanie tych danych było krytyczne, 
gdyż pliki znajdujące się na dysku wewnętrznym przesłanym do laboratorium 
SRS należały do słynnego amerykańskiego hiphopowego artysty, producenta 
i aktora zamieszkującego w Los Angeles.

Problem
Do SRS przysłano wewnętrzny dysk z oczywistym uszkodzeniem mecha-
nicznym. Awaria głowicy odczytująco-zapisującej oznaczała, że musieliśmy 
wykonać pewne prace rekonstrukcyjne, takie jak „przeszczep” wadliwych 
części w celu naprawy uszkodzenia. Dodatkowo, uszkodzona struktura 
plików spowodowała, że odzyskanie danych było trudniejszym zadaniem.

Rezultat
Jest to rodzaj wyzwania, które sprawia technikom działu SRS szczególną 
przyjemność. Byliśmy w stanie odzyskać utracone pliki, a klient był 
zachwycony.
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„. . . prawdziwy geniusz”



Chciałem osobiście podzię-
kować Wam wszystkim za 
uprzejmą pomoc w odzyskaniu 
moich danych. Łzy napłynęły 
mi do oczu, gdy otworzyłem 
zdjęcia i filmy ze ślubu mego 
serdecznego przyjaciela. Wasza 
cierpliwość, gdy przegląda-
liśmy pliki, wykraczała ponad 
wszystko to, co zrobiłaby 
większość! 

Wiem, że czasem praca może 
wydawać się po prostu tylko 
pracą, lecz pomogliście mi 
odnaleźć cenne chwile mego 
najlepszego przyjaciela, i za 
to pozostanę na zawsze 
wdzięczny!

Misty G., San Ramon, Kalifornia

Co się stało
Kiedy urządzenie trafiło do działu Seagate Recovery Services (SRS) 
wydobywały się z niego trzaski przypominające dźwięk karty stukającej 
o szprychy koła rowerowego. Pracował tak przez mniej niż minutę, 
a następnie zatrzymywał się. Misty próbowała podłączyć zewnętrzny dysk 
do portu USB w swoim laptopie, ale problem powtarzał się, a ona nie dała 
rady uzyskać dostępu do swoich danych. 

Problem
Na jednej z powierzchni talerzy danych doszło do ciężkiego uszkodzenia 
nośnika. Po dokładnej analizie odkryto również zarysowania na wszystkich 
talerzach. Oznaczało to, że szanse na odzyskanie danych były ograniczone, 
gdyby w ogóle udało nam się wydobyć coś z dysku.

Rezultat
Dział SRS dał radę odzyskać ponad 75% danych, mimo zarysowań na 
talerzach. Zapytaliśmy klientów o sprawdzenie wyników odzyskiwania 
i wybranie plików, które były dla nich najważniejsze. Na szczęście, badania 
wykazały, że wszystkie ważne pliki pozostały nienaruszone i można je 
odzyskać. 

 

 

„W oczach miałem łzy. . .”
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„Macie niesamowity zespół. . .”

Co się stało
20-letni syn V.J. zmarł dwa miesiące przed incydentem związanym z utratą 
danych. Wszystkie zdjęcia i filmy wideo syna były zapisane na dysku 
zewnętrznym. Podczas pracy nad zdjęciami dysk zewnętrzny upadł na 
podłogę i przestał działać. V.J. zabrał go do znanego sprzedawcy usług 
wsparcia informatycznego, który odesłał dysk do swojego laboratorium 
zajmującego się odzyskiwaniem danych, jednak odzyskanie się nie powiodło. 
Błaganie klienta o pomoc było głośne i wyraźnie: „Te zdjęcia są dla nas 
bardzo cenne. Strata naszego dziecka była bolesna. A teraz bardzo trudna 
jest utrata wspomnień, które utrwalił”. 

Problem
Powierzchnia dysku uległa znacznemu uszkodzeniu. W pobliżu zewnętrznej 
krawędzi występowały zadrapania spowodowane awarią głowicy. Wgniecenia 
na powierzchni były najprawdopodobniej spowodowane śrubą, która spadła 
na nią w trakcie wewnętrznej pracy - prawdopodobnie podczas poprzedniej 
próby odzyskania danych. Prognoza nie była pomyślna, szanse odzyskania 
były nikłe.

Rezultat
Chociaż z odzyskaniem danych wiązało się wiele czynników ryzyka, technicy 
z działu Seagate Recovery Services pracowali z uporem, aż wreszcie udało 
się odzyskać istotne dane.

Pragnę podziękować Wam 
i technikowi, który pracował 
nad tą sprawą. Nasz syn umarł 
na nowotwór, a wszystkie 
jego zdjęcia znajdowały się 
na tym dysku. Utrata dysku 
oznaczałaby zniszczenie 
wszystkich wspomnień. Ale Wy 
się nie poddaliście, nawet po 
kilku próbach, i wykonaliście 
fenomenalną pracę przy 
odzyskiwaniu danych. Macie 
tam niesamowity zespół.

V. J., Allen, Teksas
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Dziękuję za profesjonalizm 
i sposób, w jaki przyspieszyliście 
odzyskanie prawie 700 GB 
danych. Godne uwagi jest to, 
że udało się Wam to wszystko 
odzyskać.

Ocalone dane stanowiły ponad 
25 lat cyfrowych plików audio 
z różnych projektów filmowych 
i nagrań, które skomponowałem 
i nagrałem. Niestety, dysk na 
którym tworzona była kopia 
zapasowa tego materiału także 
uległ awarii, więc powiedzieć, 
że jestem wdzięczny Waszej 
firmie za odzyskanie tych danych, 
to zwyczajnie za mało.

William G., Los Angeles, 
Kalifornia

Co się stało
William G. był przekonany, że stracił większość swojego dorobku zawodo-
wego. William - płodny kompozytor filmowy i telewizyjny - dokonywał  
niedawno modernizacji swojego komputera z nowym systemem operacyjnym, 
gdy odkrył, że jego zewnętrzny dysk nie uruchamia się. Przechowywał na 
tym dysku prawie 700 GB danych, w tym kilka zdigitalizowanych wersji starej 
taśmy audio. Powiedział nam: „Zrobiło mi się po prostu niedobrze. Na tym 
dysku przechowywałem pliki muzyczne, które nagrałem nie dalej jak kilka dni 
wcześniej, a także te z 1960 roku”.

Problem
To trudny przypadek odzyskiwania danych, gdyż ten dysk twardy zdradzał 
poważne problemy mechaniczne, a odzyskiwanie okazało się trudne. Gdy 
technicy działu SRS otworzyli obudowę dysku, okazało się, że wrzeciono 
zatrzymało się, co oznaczało, że talerze dysku nie mogły się swobodnie 
obracać. Zespół SRS stanął przed trudnym wyzwaniem, ponieważ talerze 
nie są zaprojektowane do łatwego demontażu, a następnie montażu 
z powrotem.

Rezultat
Sześć dni po otrzymaniu uszkodzonego dysku William zespół SRS przekazał 
mu dobre wiadomości: jego pliki muzyczne można było ocalić. Firma Seagate 
odzyskała około 670 GB plików muzycznych w formacie WAV - bezcenną 
część jego zdigitalizowanych utworów.

„Powiedzieć, że jestem wdzięczny. . . to za mało”.
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Co się stało
Po upuszczeniu swojego laptopa, klient doświadczył błędów odczytu/
zapisu. Kiedy próbował ponownie zainstalować system operacyjny Windows 
pojawiał się błąd operacji we/wy dysku. Leo odesłał go do lokalnej naprawy, 
ale powiedziano mu, że jedna z głowic odczytujących uległa uszkodzeniu 
i niezbędna jest jego wymiana.

Problem
Awaria głowicy zapisującej/odczytującej oznaczała, że jedna głowica 
w ramieniu nie działała, w związku z czym dział SRS musiał do dokonać 
przeszczepu głowicy w celu przeprowadzenia operacji skutecznego 
odzyskiwania.

Rezultat
Udało nam się odzyskać niemal wszystkie dane klienta i zwróciliśmy mu je 
na nowym zewnętrznym dysku Seagate. 

Upuściłem na podłogę swój  
laptop i po kilku dniach zauwa-
żyłem awarie systemu i problemy 
z odczytem/zapisem na dysku 
twardym. Szukałem firm, które 
specjalizują się w odzyskiwaniu 
danych, a z kilkoma nawet się 
skontaktowałem. 

Po przesłaniu mego dysku 
do kilku firm specjalizujących 
się w odzyskiwaniu danych aby 
uzyskać pomoc, skontakto-
wałem się w końcu z Seagate, 
producentem mojego dysku, 
i wyjaśniłem swój problem. 
Szybko otrzymałem instrukcje 
online na temat tego, jak wysłać 
mój dysk do działu serwisowego 
w Amsterdamie. Moje doświad-
czenie jako klienta w trakcie 
całego procesu było wspaniałe, 
ponieważ prowadził mnie jeden 
punkt kontaktowy, który był 
zawsze dostępny i odpowiadał 
na wszelkie moje pytania. 

Ku mojej pełnej satysfakcji, 
udało Wam się odzyskać prawie 
100% moich danych. 

Leo K., Uppsala, Szwecja

„Moje doświadczenie jako klienta było wspaniałe. . .”
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Nie jestem w stanie w wystar-
czający sposób podziękować 
Seagate. Po uszkodzeniu 
zewnętrznego dysku twardego 
mieliśmy pewność, że wszystko 
straciliśmy. Firma Seagate dała 
radę odzyskać 100% plików! 
Najważniejsze, odzyskano 
zdjęcia z całej dekady: wszyst-
ko począwszy od naszego ślubu 
do narodzin naszego syna. Nie 
jestem w stanie powiedzieć,  
jak byliśmy szczęśliwi, że odzy-
skaliśmy te wspomnienia.

Trent M., Des Moines, Iowa

Co się stało
Klient posiadał zewnętrzny dysk twardy innej firmy. Jego komputer nie 
rozpoznawał zewnętrznego dysku twardego, z którego dobiegało dźwięk 
przypominający przeskakiwanie. Najpierw zabrał dysk do lokalnego sklepu 
informatycznego, lecz nie byli oni w stanie odzyskać danych. Trent chciał 
odzyskać swoją muzykę iTunes i cyfrowe zdjęcia.

Problem
Początkowa ocena przez dział SRS wykazała, że klient mógł doświadczać 
problemu w związku z zewnętrznym dyskiem i ewentualnie pewną 
niestabilnością samego dysku. 

Rezultat
Udało nam się w pełni odzyskać utracone pliki klienta, a sam klient zdecy-
dował się kupić dysk Seagate® GoFlex®, aby umieścić na nim odzyskane 
dane. Tak jak wielu klientów, którzy z powrotem odzyskują swoje dane dzięki 
działowi SRS, Trent został klientem Seagate.

www.seagate.com

„. . . byliśmy niezmiernie szczęśliwi, że mogliśmy  
odzyskać te wspomnienia”.
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