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Banyak organisasi tidak memikirkan apa 
yang harus dilakukan dengan perangkat 
keras lama yang tersisa - sampai semuanya 
terlambat.

Lenovo Services dirancang untuk membantu 
siklus ekosistem IT Anda secara keseluruhan 
- termasuk pembuangan aset yang aman.

Dengan Lenovo Asset Recovery Service 
(ARS), kami membantu Anda membuang 
perangkat keras lama Anda dari merek apa 

pun dengan bertanggung jawab. 

Manfaatkan keahlian, pengalaman, dan 
hubungan Lenovo dengan vendor terbaik 
di industri ITAD (IT Asset Disposal), dan 
dapatkan nilai maksimum untuk bisnis 
Anda dari proses ini.

Dapatkan nilai maksimal 
dari asset IT lama Anda Fitur standard Lenovo ARS:

• Proses Inventarisasi jarak jauh atau di 
tempat dengan evaluasi pemberian 
nilai (harga)

• Pemrosesan untuk menerima, 
menguji, dan mempersiapkan 
perlengkapan untuk dijual kembali

• Daur ulang untuk memastikan 
pembuangan yang sesuai untuk 
perangkat usang

• Standar industri sanitisasi data (NIST 
SP 800-88 R1 dan Commission 
Regulation (EU) 2019/424)

• Satu kontak tersendiri dan laporan 
terperinci

• Nilai kembali untuk aset yang dapat 
dipasarkan ulang

Fitur Lenovo ARS Tambahan:

• Proses Inventarisasi jarak jauh atau di 
tempat dengan evaluasi pemberian 
nilai (harga)

• Membongkar dan memindahkan aset 
ke area penjemputan di tempat

• Penahanan karantina aset untuk 
memastikan migrasi data

• Penghancuran data di tempat

• Layanan White-Glove

Opsi lainnya:                             
Refurbish dan pemasaran kembali

Daur ulang komponen:             
Donasi ke organisasi pilihan Anda
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Berkembang pesat di 
masa depan hibrid
dengan perangkat
Lenovo Think
Mengurangi risiko lingkungan dan keamanan 
data dari pembuangan aset Anda sekaligus 
memaksimalkan potensi nilai mereka dengan 
ARS. Tim IT Anda kini dapat berfokus
meningkatkan perangkat yang tepat untuk
setiap karyawan, seperti perangkat Lenovo 
Think yang didukung platform Intel vPro® dan
Windows 11 Pro, keamanan bawaan yang
komprehensif, dan peralatan kelas bisnis. 
dilengkapi dengan keamanan bawaan yang 
komprehensif dan peralatan kelas bisnis.

Dirancang untuk mendukung dunia bekerja
dari mana saja, perangkat Lebih Cerdas ini 
dilengkapi dengan keamanan bawaan yang 
komprehensif dan peralatan kelas bisnis.
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Memitigasi bahaya pembuangan 
data yang tidak terkelola
Di dunia yang didorong data saat ini, bisnis seperti Anda memiliki 
tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan dan privasi 
bagi data personal pelanggan Anda.

Sementara data diperlakukan dengan sangat hati-hati dalam 
lingkungan IT Anda, Anda bisa saja mengekspos perusahaan 
terhadap risiko pembobolan data jika Anda gagal memastikan 
pembuangan data yang aman.

Lenovo bekerja sama hanya dengan partner yang mengakomodasi 
berbagai standar penghancuran data (seperti DOD, NIST, NSA) dan 
persyaratan penghancuran data pemerintah lainnya. 

Tim kami juga akan memastikan organisasi Anda tetap patuh 
dengan hukum privasi seperti HIPPA, GDPR, CCPA, Sarbanes Oxley, 
GrammLeach-Bliley, dan lainnya. Ini tidak hanya memberi klien dan 
pelanggan keyakinan dalam bisnis Anda, tetapi juga membantu 
memediasi kewajiban sipil dan biaya terkait.

Tidak lagi khawatir dengan proses 
dan pengalaman teruji Lenovo
Tim manajemen proyek yang terdedikasi akan memimpin Anda 
di seluruh proses pemulihan aset yang optimal dan efisien, yang 
sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda dan membantu Anda:

• Memecahkan dilema sampah elektronik

• Menegosiasikan nilai terbaik untuk aset IT Anda yang 
menganggur

• Memaksimalkan perbaikan nilai sistem

• Memastikan pembuangan aset yang aman di akhir siklus masa 
pakai asset IT

• Menjaga bisnis tetap patuh regulasi lingkungan dan praktik 
terbaik

• Memastikan penghancuran data dan pemrosesan lingkungan 
yang baik

Pengalaman yang lancar dan transparan ini dikelola melalui portal 
aman untuk berkomunikasi dan melacak perkembangan. 

Melalui program audit untuk pemasok, Lenovo memastikan 
pemasok kami memenuhi standar pemrosesan yang ketat
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Lebih dari 50 juta ton sampah elektronik 
dihasilkan setiap tahun, dan angka ini diprediksi 
mencapai dua kali lipat pada 2050.

Saat ini, hanya kurang dari 18% sampah elektronik dikumpulkan 
dan didaur ulang secara resmi dan terdokumentasi.

Selain berbahaya bagi manusia dan lingkungan, banyak 
material bernilai tinggi yang dapat dipulihkan seperti emas 
(yang setidaknya bernilai US$57 milyar) saat ini hilang di TPA 
dan insinerator.

Dengan ARS, Lenovo memastikan bisnis Anda menjalankan 
perannya untuk bertanggung jawab secara lingkungan dan 
sosial, sekaligus memaksimalkan nilai yang dapat dipulihkan 
untuk semua aset teknologi Anda.

Percayakan pada pakar dan tim berpengalaman Lenovo untuk 
memandu Anda dalam strategi pemulihan aset terbaik bagi 
bisnis Anda, dan memaksimalkan nilai sekaligus memastikan 
keamanan, kepatuhan, dan tanggung jawab lingkungan.

Pemisahan sampah elektronik

Kendalikan siklus masa pakai 
aset IT Anda. Itu lebih cerdas.
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Temukan lebih lanjut tentang Lenovo Asset Recovery Services. 
Kunjungi: https://techtoday.lenovo.com/id/in/asset-recovery-
services

Untuk daftar negara di mana ARS tersedia, kunjungi: 
www.lenovo.com/recycling
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