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OnRetrieval, empresa internacional especializada na 
Recuperação de Dados em qualquer equipamento 
informático e sistema operativo, com experiência e 
referências no Sector a nível nacional e internacional.  
Oferecemos diversas soluções críticas, preventivas de 
recuperação de dados, com as tecnologias mais inovadoras 
disponíveis no mercado.

Garantimos a recuperação de dados e asseguramos a 
continuidade do seu negócio, com absoluta confiden-
cialidade e garantia. Contamos com tecnologia própria 
e adquirida nos principais mercados tais como Estados 
Unidos, Rússia, Canadá, Israel, Itália, República Checa, 
Polónia e China, entre outros. 

QUEM SOMOS?

ESPECIALISTAS EM RECUPERAÇÃO DE DADOS

Recuperamos seus dados de qualquer sistema operativo 
e avaria.

QUE OFERECEMOS?

DISPOSITIVOS QUE TRABALHAMOS
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11 DELEGAÇÕES
INTERNACIONAIS

COM MAIS DE 30.000
CLIENTES
de diferentes sectores, empresas 
grandes, pequenas e medias.
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  INOVAÇÃO
  O Laboratório mais completo a nível ibérico e um dos 
  líderes na Europa. Possuímos as ferramentas mais 
  inovadoras do mercado com técnicos experientes
  certificados. Contamos com recursos especializados
  para assegurar os melhores resultados na eficácia da
  recuperação de dados. Uma equipa de profissionais
  especializados em novas tecnologias e qualificados na
  recuperação de dados a nível nacional e internacional.

  SERVIÇO 
  Garantimos os resultados. Atenção dedicada
  e especializada.

  CONFIDENCIALIDADE
  Oferecemos uma total privacidade, legalidade, prudência
  e protecção da informação que recuperamos.

  EXPERIÊNCIA 
  Líderes no sector da Recuperação de Dados com
  mais de 15 anos de experiência no mercado.

POR QUE SOMOS DIFERENTES?

COMO TRABALHAMOS?

  GARANTIA E CONFIANÇA 
  Recuperação de dados garantida ao 100%. Recuperar
  dados é o nosso objectivo, se não recuperamos não
  cobramos. Certificados em ISO 9001, ISO 27001 e
  UNE 71506. Nossa equipa técnica está certificada nas
  principais técnicas e ferramentas de fabricantes nacio-
  nais e internacionais.

  TESTEMUNHOS 
  Possuímos o maior numero de testemunhos do mercado
  pelos nossos resultados e garantia do serviço.
  
  Mais informação no
  http://onretrieval.pt/testemunhos/

PASSOS
4

1 PRÉ DIAGNÓSTICO DO DISPOSITIVO
DE FORMA IMEDIATA
Recolha e orçamento gratuito em qualquer parte
de Portugal Continental em menos de 24h.

INICIO IMEDIATO DA RECUPERAÇÃO 
Ao aceitar o diagnostico dentro do prazo selecionado
pelo cliente. Envio da Listagem de arquivos
recuperados, o cliente poderá confirmar a
recuperação dos dados. 

DIAGNÓSTICO GRATUITO
EM MENOS DE 24H2

3
4 ENVIO GRATUITO DO DISPOSITIVO 

Com os dados recuperados para Portugal
Continental e Ilhas.


