Köpguide
Leitz IQ
Dokumentförstörare

VILKEN DOKUMENTFÖRSTÖRARE PASSAR MIG?
I vår köpguide hittar du allt du behöver veta om våra Leitz IQ Dokumentförstörare, så att du kan välja det bästa möjliga till ditt hem
eller kontor.

VARFÖR BEHÖVER JAG EN DOKUMENTFÖRSTÖRARE?
Dokumentförstörare används oftast för att makulera dokument och konfidentiell information på ett säkert sätt - antingen i hemmet
eller på arbetsplatsen - det vill säga för att skydda dina känsliga dokument från åtkomst av externa parter.
Många glömmer att den befintlig dataskyddsförordningen (GDPR) inte bara gäller elektronisk data. GDPR gäller även för
pappersbaserade personliga dokument.
Vår Köpguide hjälper dig att välja den lämpligaste dokumentförstöraren för personligt bruk eller för arbetsplatsen. Vi ger dig en
överblick av de tekniska funktioner att överväga så att du kan skydda dig själv och dina kunder från bedrägeri, identitetsstöld och
ditt företag från GDPR-böter.

DOKUMENTFÖRSTÖRARE HJÄLPER TILL ATT:
•

Skydda dina konfidentiella dokument och data, både personliga och yrkesmässiga

•

Skydda dina klienter och kunders dokument och data

•

Följa den lagstadgade dataskyddsförordningen GDPR och förhindra ansvar eller böter på grund av olämplig lagring av data

•

Undvika dataläckage som kan skada ditt rykte eller orsaka ekonomisk skada på dig individuellt eller på ditt företag

VART KAN LEITZ IQ DOKUMENTFÖRSTÖRARE ANVÄNDAS?
Dokumentförstörare till kontor och
hemmakontor
Att köpa en dokumentförstörare till ditt företag ger dig trygghet
och ett lugn kring att konfidentiella dokument och personlig
information omhändertas korrekt i enlighet med rättsliga
skyldigheter.
De dokument som företag förstör på daglig basis är:
•

Konfidentiell kundinformation

•

Prissättning eller leveransinformation

•

Känsliga företagsiffror

•

Personlig information om anställda

•

Leverantörsskulder / fordringar

Dokumentförstörare för hemmet
Det är även en bra idé att ha en dokumentförstörare i hemmet.
Dina personliga handlingar och information kan förstöras på ett
säkert sätt med en lättanvänd Leitz IQ dokumentförstörare.
Personliga handlingar som bör förstöras på ett säkert sätt:
•

Konfidentiell kundinformation

•

Prissättning eller leveransinformation

•

Känsliga företagsiffror

•

Personlig information om anställda

•

Leverantörsskulder / fordringar

VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA SIG INNAN DU HANDLAR
Våra Leitz IQ dokumentförstörare finns i en variation av storlekar egenskaper. Varje modell är optimerad för att användas på olika
platser. Det är därför viktigt att överväga dina behov av dokumentförstöring. Vi är glada att hjälpa dig att göra rätt val.

VILKEN SÄKERHETSNIVÅ ÄR NÖDVÄNDIG?
Innan du väljer strimlingsstorlek måste du överväga säkerhetsnivån. Tänk noggrant på vilken säkerhetsnivå du förväntar dig eller
behöver från din dokumentförstörare.
Leitz dokumentförstörare kategoriseras enligt deras säkerhetsnivå, kallad P-nivån. P-nivån är en industri standard som anger hur
många bitar ett A4-papper är skuren i när det strimlas. Ju högre P-nivå, ju mindre är storleken på pappersstrimlorna och därmed
desto högre är säkerhetsnivån.
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Vår översikt guidar dig igenom dokumentförstörarnas olika säkerhetsnivåer så att du kan göra
rätt val för dina behov.
Säkerhetsnivå

Antalet strimlade partiklar
(A4 blad)

Rekomenderas för

P-4

400

Kontoutdrag och konfidentiell kundinformation

P-5 & P-5+

2,000 / 6,000

Konfidentiella bankuppgifter, personliga dokument och strategidokument

P-6

6,000

Juridiska och militära handlingar eller bankdokument som innehåller skyddade
uppgifter

P-6+

12,000

Uppgifter som omfattas av sekretess, t.ex. regeringar eller militära rapporter

VILKA TYPER AV STRIMLING FINNS DET?
När du köper en dokumentförstörare är typen av strimling mindre viktig än säkerhetsnivån. Hur som, är det viktigt att förstå
skillnaderna mellan de strimlingstyper som finns och deras specifika egenskaper.

DOKUEMNTFÖRSTÖRARE
MED KORS-ELLER KONFETTI
STRIMLING
Korsskärningsmaskiner (även känt som konfetti eller
partikelsförstörare) förstör ett dokument till många fler delar
än den med remsskärning. På grund av de små partiklarna
de producerar erbjuder de säkerhetsnivå P-4. Maskinerna
är lämpliga för företag och organisationer, men också för det
lilla hemmakontoret. Korsskärningsmaskinerna är överlägsna
de med remsskärning, som enkelt strimlar ett ark i vertikala
strimlor och är lätta att montera ihop igen, men det är
avgörande att bedöma om P-nivån på dokumentförstöraren
ger dig den efterfrågade nivån för dataskyddssäkerhet.

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MED
MIKROSKÄRNING
Om du vill förstöra konfidentiella och hemliga dokument
hemma eller på arbetsplatsen, är dokumentförstörare med
mikroskärning ett förnuftigt val. De strimlar papper i betydligt
fler bitar än de med korsskärning. På grund av detta får de
automatiskt en högre säkerhetsnivå, vanligtvis säkerhetsnivå
P-5 eller P-6.

DOKUMENTFÖRSTÖRARE
MED - SUPERMIKROSKÄRNING
Dokumentförstörare med supermikroskärning med
säkerhetsnivå P-6 och P-6+ erbjuder högsta säkerhetsnivå.
Dokumenten strimlas till cirka 12 500 bitar – vilket praktiskt
taget är pappersdamm. Dessa maskiner används av
regeringen och militären för att exempelvis förstöra hemlig
data.

VILKEN STORLEK BEHÖVER JAG?
Generellt sett, ju oftare en dokumentförstörare används och
desto mer regelbundet ett stort antal dokument förstörs,
desto större bör modellen vara. Större maskiner har fördelen
att avfallsbehållaren inte behöver tömmas så ofta. Dessutom
tenderar större dokumentförstörare att erbjuda en högre
arkkapacitet. Det innebär att de kan makulera flera ark
samtidigt. Våra Leitz IQ-maskiner har en arkkapacitet på mellan
5 och 20 ark.

HUR GÖR JAG MED A3-DOKUMENT?
Leitz IQ-maskiner kan förstöra A3-dokument utan problem, helt enkelt vika arket i hälften. Du måste emellertid noga försäkra
dig om att du inte överskrider den maximala arkkapaciteten, som endast ges för A4-papper.

VILKA ÄR UNDERHÅLLSKRAVEN FÖR EN DOKUMENTFÖRSTÖRARE?
Dokumentförstörare, likt alla elektroniska eller mekaniska enheter, behöver regelbundet underhåll. Detta är väldigt enkelt
och görs med lämpliga Leitz-oljeark, som matas in via enheten en gång i månaden som ett vanligt papper. När oljearket är
makulerat, har motorn och skärbladet oljats in.

ANVÄND LEITZ OJEARK
Det är väldigt viktigt att du bara använder olja som är dedikerad dokumentförstörare, då andra smörjmedel i vissa fall är
brandfarliga. Leitz oljeark lämnar inget överskott och är lätta att använda. Leitz oljeark är lämpliga för alla elektroniska
dokumentförstörare.

