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PREDSTAVITEV

HSM uničevalnik dokumentov

Zaščitite pomembne informacije
..Za naše dokumente vedno obstaja možnost, da jih kdo vidi, reproducira in na tak način pride do dragocene informacije. s čimer lahko sebi
ali podjetju povzročimo nepopravljivo škodo.Uničevalnik dokumentov temu naredi konec..

Zanesljivo želite mirno spati
Natisnjeni dokumenti obležijo na pisalnih mi
zah, v predalih ali v koših za smeti. Ko nad njimi
nimamo nadzora, se prestavljajo po mizah, iz
koša v vreče, iz vreč na kamione … Vselej ob
staja možnost, da jih kdo vidi, reproducira in na
tak način pride do dragocene informacije. Tako
vam lahko vsak dan kdo »pogleda pod kožo«! S
tem sebi ali podjetju povzročimo nepopravlji
vo škodo.

Kaj storiti?
Zelo enostavno! Namesto koša za papir upora
bimo uničevalnik dokumentov. Z njim sproti
uničujemo vse natisnjeno nedokončano ali od
večno in tako zaščitimo dragocene informacije,
ki jih vsebujejo dokumenti. Od stopnje zaupno
sti in količine papirjev je odvisno, kateri uniče
valnik bomo uporabljali. Praviloma pa so vsi ta
ko uničeni dokumenti nesestavljivi.
Kljub razvoju in uporabi računalnikov število
natisnjenih dokumentov strmo narašča. K temu
pripomorejo sodobne tehnologije tiskanja. Ne
smemo torej dovoliti, da bodo tiskani doku
menti naša šibka točka!

Kaj priporočamo?
Kateri uničevalnik bomo izbrali, je odvisno pred
vsem od stopnje zaupnosti dokumentov, ki jih
obdelujemo ali tiskamo. Priporočamo HSM Se
curio, ker so hitri, tihi, različnih velikosti, stopenj
uničevanja (od rezancev do prahu) in sodobne

SECURIO z lahkoto uniči tudi CD/DVD diske.

oblike. Skratka, uničevalniki vrhunske nemške
kakovosti.
• O
 bičajna podjetja in običajne pisarne z obi
čajno stopnjo zaupnosti potrebujejo razrez
na rezance:
• Za tajnico, direktorja, ki sam tiska, in
delavce, ki sami tiskajo bolj ali manj
rutinske dopise ali izpise, priporo
čamo HSM 104.3. Uničevalnik gre lah
ko pod mizo in razreže do 24 listov
hkrati.
• Za skupno rabo pri fotokopirnem stroju ali
tiskalniku za pogosto tiskanje, kjer uničuje
mo vse preveč ali napačno skopirane/stis
kane dokumente, priporočamo HSM Securio
B34. Razreže hkrati do 32 listov.
• Odvetniki, notarji, razvojni in tehnološki od
delki podjetij z večjo stopnjo zaupnosti zahte
vajo bolj skrbno uničevanje. Glede na občut
ljivost teh dokumentov bi si lahko kdo vzel tu
di toliko časa, da bi papirnate rezance počasi
in skrbno zlepil. Zato rabite razrez na koščke,
na katerih so največ dve ali tri črke.
• Za tajnice, samostojne delavce, ki sami tiskajo
tovrstne dopise, priporočamo HSM 104.3/
1287, ki ga lahko postavimo pod mizo.
• Za skupno rabo pri fotokopirnem stroju ali
večjem tiskalniku priporočamo HSM Securio
P36; razreže hkrati do 49 listov.
• Tajne službe in vojska potrebujejo še bolj
natančno uničevanje. Uničevalniki HSM Secu

Loputa se dvigne v primeru večje količine
dokumentov.

Uničevalniki dokumentov

rio jih razrežejo na tako majhne koščke, da na
enem ni niti ena cela črka. Specifikacije so na
razpolago pri zastopniku.
(P.R.)

Trion, d. o. o.
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana
spletni naslov: www.hsm.si

Z odstranljivim košom za uničene dokumente
je praznjenje lažje.

www.hsm.si
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