
Funktionaliteter:

 » Data Kryptering 

 » Sletning af Hard Disk 

 » Låse Computeren 

 » Data Reetablering

 » GeoLokaliséring 

 » IP Log 

 » Billeder* 

 » Video**

* Kræver kamera 

** Kræver at computerens supporterer video og har stor nok hukommelse.
www.snuko.com

Snuko™  Anti-Tyveri Software

PROTECTING YOUR STUFF



Snuko™  – Anti-Tyveri Software

I en tid hvor teknologien udvikler sig med en fantastisk hastighed og mobile enheder bliver 
mere og mere vigtige, er tyverier af laptops, identitet og data stigende. 

Det er nu vigtigere end nogensinde at kunne beskytte sig mod tyveri, dvs. tab af hardware og 
data. 

Snuko™ er et system der er specialiseret i at beskytte din laptop og dine data. Det gøres via 
avanceret laptop tracking, lokalisering og data kryptering. 

Snuko™ når uheldet er ude...

Hvis din computer bliver stjålet, vil Snuko™, tage et billede af den person som benytter den, 
lokalisere den stjålne computer indenfor 10 meter, automatisk kryptere vital data, tage en 
back up af dine vigtigste filer, lukke computeren ned så den ikke længere kan benyttes samt 
informere tyven om at misbruget vil blive rapporteret til myndighederne.

Få dine vigtigste filer tilbage i dit eget tempo, mens Snuko™  hjælper dig med at få din computer 
tilbage.

en nødvendighed
Snuko™ Anti-Tyveri software,

hvis du har en computer!

Snuko UK Ltd 33 Clarence Street, Southend on Sea, Essex SS1 1BH, United Kingdom, 
Phone : +44 207 099 5582 email: info@snuko.com
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Fakta om computer relaterede tyverier

 » 1 ud af 10 computere bliver stjålet

 » Hvert 43. sekund bliver en computer reporteret stjålet

 » 12,000 Laptops pr uge. bliver reporteret stjålet alene i lufthavne i USA

 » Mindre end 3 % af stjålne laptops bliver fundet igen

 » Computer tyveri er det andet højeste forsikringskrav efter biler

 » Computer tyverier er steget med 28 % sidste år

 » 36 % af alt lækket data skyldes stjålne computere

 » 81 % af alle US firmaer mistede computere med vital data i 
2008

 » De totale estimerede omkostninger forbundet med en 
stjålen laptop i 2008 var (hardware, data og tabt 
arbejdsfortjeneste)

Gennemsnit US$ 49,240 
Minimum US$ 1,213 
Maksimum US$ 975,527

Kilde: The Penomen Institute, Computer Security Group, Gartner Group

Bliv partner

Der er to forskellige måder du kan blive partner med Snuko™  UK Ltd på:

Du eller dit firma promoverer Snuko™  og 
vi betaler dig pr ordrer du genererer. Du kan 
markedsføre Snuko™  via alle online kanaler. 
Vi giver dig alt materiale og backup som du 
behøver. Vores tracking system sikrer at dine 
ordrer bliver registrerede og at der afregnes 
hver måned. For at blive Affiliate Partner kan du 
kontakte: affiliate@snuko.com 

Du bliver sat op som partner i Snuko™  sys- 
temet. Snuko™  software bliver leveret i dit firmas 
farver. Det gør at du kan bibeholde din branding 
og markedsføre softwaren som din egen løsning. 
- Snuko.com håndter - er backend, så du kan 
fokusere på salg. For at blive White Label Partner 
kontakt da venligst:  whitelabel@snuko.com

WHITE LABEL PARTNERAFFILIATE PARTNER 
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