
Ben bir...grafik tasarımcısıyım, büyükanneyim, 
oğulum, anneyim, babayım, yeğenim, besteciyim, 
amcayım, torunum, fotoğrafçıyım, yazarım, teyzeyim, 
torunum, büyükbabayım, iş sahibiyim, en iyi dostum, 
sanatçıyım, doktorum, akademisyenim, öğretmenim, 
bilim adamıyım, yeğenim, öğrenciyim, mühendisim, 
kızım

Seagate Recovery Services™  

benim dijital yaşamımı kurtardı!  
Müşteri Referansları



Seagate son birkaç aydır, hayatın tüm yollarındaki, kişisel sabit disk verilerine 
erişimlerini kaybeden kullanıcılardan yoğun geri bildirim aldı. Öykülerinden 
birkaçını okuyun ve kullanıcıların Seagate Recovery Services (SRS) hakkında 
ne söylediğini öğrenin.

SRS, depolama ortamlarının tüm marka ve modelleri için sınıfındaki en iyi, 
ücret tabanlı veri kurtarma hizmetini sunar. Profesyonel grubumuz, kayıp 
verilerinizi güvenli, güvenilir ve gizli bir şekilde kurtarmada uzmanlaşmıştır. 
Kayıp verilerinizi kurtarmanın çok önemli olduğu durumlarda profesyonel veri 
kurtarma önemle tavsiye edilir. Profesyonel laboratuarda kurtarma hizmetleri 
seçeneğinizi anlamak için, SRS ile irtibata geçin.

E-posta veya çevrimiçi form yolu da dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgi 
edinmek için bizi ziyaret edin: http://www.seagate.com/about/contact-us/
data-recovery/

www.seagate.com/datarecovery

Sadece bizim sözümüze 
güvenmekle yetinmeyin.

Müşteri Referansları



". . . dahiyane"

Bırakın Seagate Recovery 
Services kadar hızlı ve verimli 
olanı, veri kurtarmak için  
ayrılmış bir hizmet olduğunu  
bile hiç bilmiyordum. Ne şirketim  
ne de ben, teknolojiden kolay  
kolay etkilenmeyiz, ama 
Seagate'in veri kurtarma  
laboratuarlarında yaptığı şey 
resmen dahiyane.

Seagate, özellikle de şirketimin 
ve benim geçmişte çalıştığımız 
diğer kurtarma hizmetleriyle 
karşılaştırıldığında, verilerin 
%100'ünü en kısa sürede 
geri getirdi. SRS'yi tabii ki veri 
kurtarma ihtiyacı olan herkese 
tavsiye ederim.

Eric L., Cortland, New York

Ne oldu
Bu vaka Seagate Recovery Services'e, eğlence endüstrisi için depolama 
sistem ve çözümleri sunan New York'taki bir şirketten geldi. Bu şirket, 
Seagate ürünleri satıyor ve hizmetimizin kârsız bir şekilde, sadece müşte-
rilerine bir katma değer olarak perakendeciliğini yapan bir SRS ortağı.  
Bu kurtarma çok kritikti, çünkü SRS laboratuarına gönderilen dahili diskte-
ki dosyalar, Los Angeles'te oturan Amerikalı meşhur bir hiphop sanatçısı, 
yapımcı ve aktöre aitti.

Sorun
Dahili sabit disk, SRS'ye açıkça mekanik bir arızayla geldi. Okuma ve yazma 
başlığı hatası demek, örneğin hasarı onarmak için arızalı parçaları değiştirmek 
gibi bir takım yeniden oluşturma çalışması yapmamız gerekeceği anlamına 
geliyordu. Ayrıca dosya yapısındaki bozulma da kurtarmayı daha da zor bir 
görev haline getirmişti.

Sonuç
Bu, tam da SRS laboratuar teknisyenlerinin zevk aldığı tür bir zorluk. Kayıp 
dosyaları kurtarabildik, müşteri ise sevinçten havalara uçtu.

Müşteri Referansları



Kurtarma vakamdaki nazik  
yardımlarınız için hepinize 
şahsen teşekkür etmek istedim. 
En iyi dostumun düğün fotoğraf 
ve videolarını açtığımda, adeta 
gözlerim yaşardı. Dosyaları tek 
tek incelerken gösterdiğiniz 
sabır, çoğu kimsenin göstere-
ceğinden kat be kat fazlaydı! 

İşin insanlara bazen öylesine  
bir iş gibi geldiğini biliyorum,  
ama siz en iyi dostumun o değerli 
anlarını bulmama yardımcı 
oldunuz ve bunun için size 
sonsuz müteşekkirim!

Misty G., San Ramon, 
Kaliforniya

Ne oldu
Seagate Recovery Services (SRS) üniteyi aldığında, bisiklet tekerleğine 
çarpıp duran bir kartınkine benzeyen bir tıkırdama sesi çıkartıyordu. Bunu 
bir dakikadan az bir süre çıkarttı, sonra durdu. Misty, harici diski dizüstü 
bilgisayarındaki bir USB bağlantı noktasına takmayı denemişti, ama aynı 
davranış görüldü ve verilerine erişemedi. 

Sorun
Veri tablalarının bir yüzeyinde ağır bir ortam hasarı vardı. Biraz daha 
inceledikten sonra, tüm tablalarda izler de olduğu görüldü. Bu durum, diskten 
herhangi bir şey kurtarmayı başarsak bile, veri kurtarma ihtimalinin düşük 
olduğu anlamına geliyordu.

Sonuç
SRS, tablalardaki izlere rağmen verilerin %75'ten fazlasını kurtarmayı 
başardı. Müşteriden kurtarma sonuçlarını incelemesini ve kendisi için en 
önemli olan dosyaları seçmesini rica ettik. Şansımıza, testler sonucunda tüm 
kritik dosyaların sağlam olduğu ve kurtarılabileceği görüldü.

 

 

"Bunu duyunca gözlerim yaşardı. . ."

Müşteri Referansları



"Harika bir ekibiniz var. . ."

Ne oldu
V.J.'nin 20 yaşındaki oğlu, veri kaybı oluşmadan iki ay önce vefat etti. Oğlunun 
tüm resim ve videoları harici bir diskte kayıtlıydı. Resimler üzerinde çalışırken 
harici disk yere düştü ve bir daha çalışmadı. V.J., diski bir BT desteği 
perakendecisine götürdü ve o da kurtarması için kendi laboratuarına gönderdi, 
ancak veriyi kurtarma konusunda başarısız oldular. Müşterinin yardım çağrısı 
açık ve netti: "Bu resimler bizim için çok değerli. Çocuğumuzu kaybetmek 
çok acıydı. Şimdi sakladığı hatıralarını kaybetmek çok zor." 

Sorun
Sabit diskin yüzeyinde büyük hasar vardı. Kafa çarpmasından dolayı dış 
kenarın yakınında çizikler vardı. Yüzeydeki çukurlar büyük olasılıkla bir 
önceki veri kurtarma denemesi sırasında dahili çalışma gerçekleştirilirken 
üzerine düşen bir vidadan kaynaklanmaktaydı. Sonuç iyi değildi; kurtarma 
ihtimali çok düşüktü.

Sonuç
Bu kurtarmanın birçok zorlaştırıcı faktörü bulunmasına rağmen Seagate bir 
Recovery Services laboratuarının teknisyenleri dayandı ve sonunda önemli 
verileri kurtarmayı başardı.

Size ve bu vaka üzerinde  
çalışan teknisyene teşekkür 
etmek istiyorum. Oğlumuz 
kansere yenildi ve tüm resimleri 
bu diskteydi. Diski kaybetmek 
demek, tüm hatıraların da  
yok olacağı anlamına gelirdi. 
Sizler, birkaç denemeden  
sonra bile hiç pes etmediniz  
ve verileri kurtarma konu-
sunda gerçekten harika  
bir iş çıkardınız. Harika bir 
ekibiniz var.

V. J., Allen, Teksas

Müşteri Referansları



Profesyonelliğiniz ve neredeyse 
700 GB verinin kurtarılmasını 
hızlandırma şekliniz için teşekkür 
ediyorum. Kurtardığınız 
şeyleri kurtarabilmiş olmanız, 
inanılmaz.

Kurtarılan veriler, bestelediğim 
ve kaydettiğim çeşitli film ve 
kayıt projelerinden oluşan 25 yılı  
aşkın dijital ses dosyalarını 
barındırıyordu. Maalesef bu 
materyallerin yedeklendiği disk 
de bozuldu, dolayısıyla tüm bu 
verileri kurtardığı için şirketinize 
müteşekkir olduğumu söylemek, 
çok yetersiz kalır.

William G., Los Angeles, 
Kaliforniya

Ne oldu
William G., hayatı boyunca gerçekleştirdiği tüm çalışmaları kaybettiğinden 
emindi. Üretken bir film ve TV bestecisi olan William kısa bir süre önce 
bilgisayarını yeni bir işletim sistemine yükseltirken, harici sabit diskinin 
çalışmadığını fark etti. Bu diskte, eski ses kasetlerinin dijitalleştirilmiş birkaç 
sürümü de dahil, neredeyse 700 GB veri saklamıştı. Kendisi anlatıyor: 
"Sıkıntıdan karnım ağrımaya başlamıştı. Birkaç gün önce kaydettiğim müzik 
dosyaları gibi, 1960'larda kaydettiklerim de vardı o diskte."

Sorun
Zor bir veri kurtarma vakası olan bu sabit diskte birden fazla mekanik sorun 
da vardı ve kurtarma işleminin zor geçeceği anlaşılıyordu. SRS laboratuarının 
teknisyenleri diskin muhafazasını açtığında, milin sıkıştığını ve dolayısıyla da 
disk tablasının rahatça dönmediğini gördü. Bu, SRS ekibi için aşılması zor 
bir sorun teşkil etti, çünkü tablalar kolayca parçalarına ayrılıp, sonra tekrar 
birleştirilebilecek şekilde tasarlanmazlar.

Sonuç
William'ın bozuk diskini aldıktan altı gün sonra SRS ekibi kendisiyle irtibata 
geçip harika bir haber verdi: Müzik dosyaları kurtarılabiliyordu. Seagate, 
dijitalleştirilmiş çalışmasının paha biçilmez bir kısmını teşkil eden yaklaşık 
670 GB WAV müzik dosyasını kurtardı.

"Memnun kaldım demek. . . hislerimi ifade etmek için yetersiz kalır."

Müşteri Referansları



Ne oldu
Dizüstü bilgisayarını düşürdükten sonra müşteri, okuma/yazma hatalarıyla 
karşılaştı. Windows işletim sistemini yeniden yüklemeyi denediğinde, 
bir disk G/Ç hatasıyla karşılaştı. Leo, dizüstünü yerel bir yere tamir için 
gönderdi, ancak kendisine okuyucu başlıklarından birinin hasar gördüğü ve 
değiştirilmesi gerektiği söylendi.

Sorun
Okuma/yazma başlığı hatası, başlık demetindeki bir başlığın arızalandığı 
anlamına gelir, dolayısıyla SRS'nin başarılı bir kurtarmayı gerçekleştirmek 
için komple başlık değişimi gerçekleştirmesi gerekir.

Sonuç
Müşterinin verilerinin neredeyse tamamını kurtarabildik ve ona yeni bir 
Seagate harici diskinde geri gönderdik.

Dizüstü bilgisayarımı düşürdüm 
ve birkaç gün sonra sistemde 
arıza ve sabit diskinde okuma/
yazma sorunları olduğunu fark 
ettim. Veri kurtarma üzerine 
uzmanlaşmış bir şirket aradım 
ve hatta birkaçıyla irtibata geçtim.

Diskimi yardım için birkaç veri 
kurtarma şirketine gönderdikten 
sonra sonunda diskimin üreticisi 
olan Seagate ile irtibata geçtim 
ve durumumu açıkladım. Hızlı 
bir şekilde çevrimiçi olarak, 
diskimi Amsterdam'daki hizmet 
tesisine nasıl gönderebileceğim 
konusunda talimat aldım. Bütün 
işlem boyunca harika bir müşteri 
deneyimi edindim, çünkü her 
zaman erişebildiğim ve tüm 
sorularımı yanıtlayabilen tek 
bir irtibat noktası tarafından 
yönetildim. 

Verilerimin neredeyse 
%100'ünü, beni tamamen 
memnun edecek şekilde 
kurtarabildiniz.

Leo K., Uppsala, İsveç

"Harika bir müşteri deneyimim oldu. . ."

Müşteri Referansları
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Seagate'e ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Harici sabit 
diskim çöktüğünde, her şeyi 
kaybettiğimizden emindik. 
Seagate, dosyaların %100'ünü 
kurtarmayı başardı! En önemlisi 
de, onlarca yılın fotoğrafı 
kurtarıldı: Düğünümüzden, 
oğlumuzun doğumuna kadar 
her şey. Bu hatıralara tekrar 
kavuştuğumuzda ne kadar  
mutlu olduğumuzu anlatamam.

Trent M., Des Moines, Iowa

Ne oldu
Müşterinin başka bir şirketten aldığı bir harici sabit diski vardı. Bilgisayarı 
harici sabit diski tanımadı ve bir atlama sesi çıkardı. Önce diski yerel bir BT 
mağazasına götürdü, ancak hiç veri kurtaramadılar. Trent'in iTunes müziğini 
ve dijital fotoğraflarını kurtarması gerekiyordu.

Sorun
SRS'nin yaptığı ilk değerlendirme, müşterinin, diskin harici kabı ve bir ihtimal 
diskin kendisindeki bir takım dengesizliklerle ilgili bir sorun yaşıyor olma 
ihtimalinin yüksek olduğu yönündeydi.

Sonuç
Müşterinin kayıp dosyalarının tamamını kurtarabildik ve sonunda müşteri, 
kurtardığı verileri saklamak için bir Seagate® GoFlex® diski satın aldı. SRS 
sayesinde tekrar verilerine kavuşan diğer birçok müşteri gibi Trent de 
Seagate müşterisi oldu.

www.seagate.com

". . . Bu hatıralara tekrar kavuştuğumuzda ne kadar mutlu  
olduğumuzu bilemezsiniz."

Müşteri Referansları


