
En produkt som ser till att datorerna alltid 
fungerar!!! 
 
Virus, skadade systemfiler, nedladdade förbjudna program eller rent sabotage. Så ser vardagen 
ut på de svenska skolorna. 
Underhåll och nyinstallationer kräver allt större arbetsinsatser, allt eftersom datorerna blir 
mer centrala i undervisningen. 
Skolorna tvingas att lägga mer och mer pengar på underhåll och service, istället för att 
investera i nya datorer och programvaror 
 
Det finns olika lösningar på detta. En av dem är att installera ett återställningskort. 
 
 
Återställningskort – en billig lösning 
Återställningskortet HD Guard Pro är en ny generation av recoverycard som är extremt 
användarvänligt, tar ingen onödig kraft från datorn och bygger på en ny teknik av backuplösning.  
12 GB tar endast 1,2Mb av utrymmet som enkelt installeras i varje dator som skall skyddas.  
Kortet skyddar datorns hårddisk från mjukvaruhaverier orsakade av virus, filer eller program som tas 
bort av misstag, och felaktiga avstängningar.  
HD Guard Pro skyddar också mot avsiktligt sabotage! 
Med hjälp HD Guard Pro kan en administratör av nätverket även fjärrstyra skolans datorer när dessa 
ska uppdateras med nya drivrutiner och program. 
 
För bärbara datorer finns programmet SysReturn som arbetar på samma sätt som  
HD Guard Pro.                  
 
Så fungerar det 
HD Guard Pro skapar en återställningsfil som lägger sig i en dold avdelning (partition) på 
hårddisken. Filen tar endast upp 1.33 Mb, beräknat på en 12 GB hårddisk.  
Datorn fungerar som vanligt och användaren märker ingen skillnad. Men i bakgrunden ligger ett 
återställningsskydd som genom en omstart av datorn snabbt och enkelt återställer alla inställningar. 
På detta sätt kan krånglande datorer på ett enkelt sätt skötas av läraren eller eleverna själva. 
 
Kostnader 
Butikspriset ligger på cirka 400 exkl. moms. Det motsvarar ungefär vad en IT-tekniker kostar per  
timma. 
 
För hemmabruk 
Både HD Guard Pro och SysReturn lämpar sig väl även för hemmabruk. Produkternas 
inställningsmöjligheter gör att hemanvändare kan spara massor av tid och pengar om de själva kan 
återställa sin dator efter ett mjukvaruhaveri. 
 
Kortet importeras av Varbergsföretaget Eksitdata  
För mer detaljerad information besök hemsidan www.eksitdata.com   
 

 
- HD Guard Pro gör så att de nätverksansvariga  
på till exempel skolor, studieförbund och  
bibliotek lägga sin dyrbara tid på bättre  
saker än att reparera kraschade datorer.  
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