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Outsourcing procesów biznesowych

Dzięki nam sprostasz wyzwaniom

Rhenus Data Office Polska jest wyspecjalizowanym dostawcą 

zintegrowanych rozwiązań w obszarze zarządzania dokumentami 

i informacją. Jesteśmy częścią Grupy Rhenus, która wchodzi w skład 

rodzinnego przedsiębiorstwa Rethmann AG & Co. KG. Grupa Rhenus to 

jedna z największych grup logistycznych na świecie, o ponad stuletniej 

tradycji. Jej roczne obroty przekraczają 4,1 mld euro, zatrudnia około 

24 000 pracowników, a działalność koncernu prowadzona jest na całym 

świecie w ponad 390 lokalizacjach. Branżowe know-how i wymianę 

doświadczeń w obszarze zarządzania dokumentacją firma Rhenus Data 

Office Polska otrzymuje od siostrzanej spółki, Rhenus Office Systems 

GmbH, europejskiego lidera w tym zakresie. 

Nasza oferta

Rhenus Data Office świadczy usługi, 

które swoim zakresem obejmują pełen 

cykl życia dokumentu w organizacji, 

od chwili jego powstania, poprzez 

przetwarzanie, przechowywanie,   

5 3 doskonale strzeżone archiwa 

wysokiego składowania,

5 140 000 składowanych kartonów 

archiwizacyjnych,

5 3 nowoczesne oddziały 

z wysokowydajnymi instalacjami 

niszczącymi,

5 Tysiące specjalistycznych 

pojemników do zbiórki 

dokumentów,

5 13 000 ton zniszczonych nośników 

informacji,

5 28 samochodów ciężarowych 

monitorowanych systemem GPS,

5 170 zatrudnionych pracowników.

Rhenus Data Office Polska w liczbach:

aż po bezpieczne zniszczenie.  

Nasze działania koncentrujemy  

na kompleksowej obsłudze zarówno 

dokumentów fizycznych,  

jak i elektronicznych, której celem 

jest redukcja kosztów oraz poprawa 

wydajności i jakości procesów. 

Przewaga konkurencyjna naszej firmy 

wynika ze sprawnej i niskokosztowej 

logistyki, bezpiecznych rozwiązań 

IT oraz pracy ze zmotywowanym 

i kompetentnym zespołem zaufanych 



Outsourcing procesów biznesowych
pracowników. Zapewniamy najwyższą 

jakość obsługi oraz rozwiązania 

dopasowane do indywidualnych 

potrzeb. Ponieważ naszą misją 

jest mistrzowskie wspieranie 

procesów biznesowych związanych 

z przetwarzaniem dokumentów, 

każdemu klientowi zapewniamy 

osiągnięcie wymiernych korzyści, 

zgodnie z maksymą: „wygodnie, 

bezpiecznie, oszczędnie”.

Nasze zasady  

– korporacyjny kodeks etyki

Nasi Klienci, właściciele Spółki, 

Zarząd oraz my sami oczekujemy 

kompetentnego i odpowiedzialnego 

działania. W drodze do uzyskania 

satysfakcjonującej rentowności 

przestrzegamy norm etycznych. 

Uczciwa konkurencja jest też wyrazem 

szacunku dla drugiego człowieka, 

a ten z kolei podstawą zaufania. 

Korporacyjny kodeks etyki określa 

wytyczne dla każdego pracownika 

naszej Spółki i stanowi pomocny 

instrument w budowaniu naszego 

profesjonalizmu.
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Dbamy o zrównoważony rozwój

To nas wyróżnia

Będąc częścią nowoczesnego, świadomego społeczeństwa czujemy się 

zobowiązani do zapewnienia wkładu w rozwój dobra ogólnego,  

w tym ochronę środowiska poprzez ratowanie zasobów naturalnych. 

W drodze do realizacji tego zobowiązania stosujemy praktyki wynikające  

ze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), istotnie wspierając  

w tym zakresie programy wdrażane przez naszych klientów.

Ekonomia i ekologia

Ochrona środowiska to nie tylko 

strategia marketingowa Rhenus Data 

Office, lecz raczej wynik prowadzenia 

biznesu w przemyślany sposób. Prawie 

każda aktywność gospodarcza niesie 

za sobą konieczność wykorzystania 

materiałów i energii, dlatego  

też w czasach ograniczonych zasobów 

i rosnących obciążeń środowiska 

naturalnego istotne staje się działanie 

ukierunkowane na tworzenie procesów 

w taki sposób, aby były one wydajne, 

a przy tym maksymalnie przyjazne  

dla środowiska.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy 

w stanie maksymalizować efekty 

działalności gospodarczej i uzyskiwać 

dodatni bilans ekologiczny naszych 

działań. Ekonomia i ekologia nie 

stanowią zatem dla nas wykluczających 

się przeciwieństw, a łączenie tych 

obszarów w możliwie najlepszy sposób 

to istotny element naszej działalności.

Idea zrównoważonego rozwoju jest  

dla nas szczególnie ważna, dlatego  

też przed każdym projektem  

tak wiele uwagi poświęcamy  

na przygotowanie szczegółowej analizy 

sytuacji wyjściowej oraz stworzenie 

zintegrowanego systemu przepływu 

materiałów. W naszych działaniach 

kierujemy się zasadą zamkniętych 

obiegów materiałowych, dzięki którym 

w procesie recyklingu można odzyskać 

tak wiele cennych surowców.

5 zniszczyliśmy 13 000 ton dokumentów, a tym samym uratowaliśmy ok. 72 000 

dorosłych drzew, co odpowiada obszarowi dojrzałego lasu rosnącego  

na powierzchni prawie 100 Rynków Głównych w Krakowie!

5 zniszczyliśmy ok. 240 ton różnego rodzaju nośników optyczno-magnetycznych, 

z których w specjalnych instalacjach przemysłowych wyprodukowane zostały 

paliwa alternatywne o wartości energetycznej ponad 4000 kJ.

Wkład Rhenus Data Office w realizację działań CSR w 2014 roku:



Dbamy o zrównoważony rozwój

Działania CSR na rzecz  

naszych klientów

Rhenus Data Office wspiera klientów 

w procesie wdrażania polityki 

ochrony środowiska w ramach 

stosowanych przez nich praktyk 

społecznej odpowiedzialności 

biznesu (ang. CSR – corporate 

social responsibility). Jednym 

z elementów tych działań było 

wdrożenie „Certyfikatu Dudka”, 

potwierdzającego wkład klientów 

w ochronę środowiska naturalnego. 

Poprzez świadome inwestowanie 

w środowisko naturalne, a w efekcie 

zastosowanie systemowych 

rozwiązań z zakresu bezpiecznej 

zbiórki i niszczenia dokumentów, 

możliwe stało się uzyskanie trwałego 

i pozytywnego wpływu na otoczenie. 

W wyniku przekazania zniszczonego 

papieru do recyklingu uratowaliśmy 

tysiące dorosłych drzew,  

co przyczyniło się do zachowania 

naturalnych miejsc bytowania 

chronionych gatunków ptaków 

w Polsce.

Nawiązując współpracę z Rhenus 

Data Office klienci zyskują 

gwarancję realizacji założeń 

zawartych w ich programach CSR, 

a to z kolei przekłada się  

na ich lepszy wizerunek wśród 

licznych interesariuszy. 
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Współpraca oparta na zaufaniu

Jakość i bezpieczeństwo

W dobie społeczeństwa informacji z poufnymi danymi mamy do czynienia 

codziennie, dlatego strategicznym wyzwaniem każdego przedsiębiorstwa 

jest skuteczne przetwarzanie i zgodna z prawem ochrona wszelkiej 

dokumentacji zawierającej wrażliwe informacje. Rhenus Data Office 

oferuje rozwiązania, które pozwalają spełnić wszelkie wymogi prawne 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych.

Procedury

Głównym zadaniem kierownictwa 

naszej Spółki jest zarządzanie 

„a priori” ryzykiem związanym 

z ochroną informacji. W tym celu 

wyznaczamy i monitorujemy istotne 

parametry ryzyka oraz podejmujemy 

działania sprowadzające go do 

akceptowalnego poziomu. Niezmiernie 

ważnym elementem tego procesu 

jest poddawanie się audytom 

bezpieczeństwa prowadzonym 

przez klientów, których celem jest 

m.in. porównanie, czy oferowany 

przez Rhenus Data Office poziom 

bezpieczeństwa nie odbiega od poziomu 

zadeklarowanego. Taka sama, wysoka 

jakość naszych usług, niezależnie od 

5 zarządzania „a priori” ryzykiem związanym z ochroną informacji,

5 certyfikowanych i regularnie audytowanych systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji ISO 27001 oraz jakością ISO 9001,

5 niszczenia dokumentów zgodnie z normą branżową DIN 66399,

5 wdrożonych i okresowo testowanych planów ciągłości działania,

5 obsługi jedynie przez zweryfikowanych pracowników, zobowiązanych  

do zachowania poufności.

Jakość i bezpieczeństwo to efekt:

miejsca ich wykonywania, stanowi 

podstawę zadowolenia klientów.

Rhenus Data Office posiada wdrożony 

i certyfikowany system zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, oparty  

na normie ISO 27001: 2013  

oraz zarządzania jakością ISO 9001: 

2008, natomiast działania w obszarze 

niszczenia dokumentów i nośników 

informacji prowadzone są w oparciu 

o branżową normę DIN 66399. Każdy 

z systemów przechodzi okresowe 

audyty, potwierdzone certyfikacją 

wyspecjalizowanych jednostek (DNV 

i TÜV Nord). Tylko dzięki identyfikacji 

każdego pracownika z celami 

określonymi w polityce bezpieczeństwa 

i jakości oraz rygorystycznemu 



Współpraca oparta na zaufaniu
przestrzeganiu procedur pod 

nadzorem pełnomocników do spraw 

jakości i bezpieczeństwa możliwe 

jest sprostanie wymogom stawianym 

przez obie normy. Nasze plany 

ciągłości działania są okresowo 

testowane, a system jako całość 

podlega nieustannemu doskonaleniu 

przez zatrudniony w Spółce personel, 

który niezależnie od stanowiska 

zobowiązany jest do podpisania 

klauzuli poufności i spełnia warunek 

niekaralności.

Klienci

Każde przedsiębiorstwo istnieje  

tylko dzięki swoim klientom,  

a ich oczekiwania i życzenia 

stanowią centralny punkt codziennej 

działalności. W branży zarządzania 

dokumentami, gdzie relacje 

partnerskie rozwijane są często 

przez wiele lat, najważniejsze jest 

zaufanie, na które nieustannie 

pracujemy. Takie podejście pozwoliło 

nam stać się preferowanym 

dostawcą usług dla wielu klientów, 

którzy szczególnie cenią sobie 

jakość, elastyczność, otwartość  

na ich potrzeby, czy wreszcie 

partnerski kontakt. Wśród 

nich znajdują się największe 

przedsiębiorstwa polskie 

i zagraniczne, instytucje państwowe 

oraz szereg średnich i małych firm. 

W Rhenus Data Office każdy klient 

traktowany jest indywidualnie,  

co znajduje odzwierciedlenie 

w licznych referencjach, 

podkreślających bezpieczeństwo, 

fachowość oraz terminowość obsługi. 

Spółka jest również sprawdzonym 

partnerem w obszarze outsourcingu 

czynności faktycznych klientów 

bankowych.

Pracownicy

Odpowiednie wykształcenie, 

ekspercka wiedza, praktyka, 

świadomość aspektów związanych 

z jakością i bezpieczeństwem  

– to atuty naszego zespołu.  

Mimo przynależności do dużego  

międzynarodowego koncernu 

zachowaliśmy ducha 

przedsiębiorczego myślenia 

i działania, współodpowiedzialności, 

sprawiedliwej oceny i bezpośredniej 

komunikacji – jesteśmy dumni  

ze stworzonej atmosfery pracy.
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Kancelaria pocztowa 

Od rejestracji do udostępniania w systemach

Kancelaria pocztowa to jedna z kluczowych, aczkolwiek często 

niedocenianych funkcji w przedsiębiorstwie, która decyduje o jakości 

i tempie przepływu informacji do wewnątrz i na zewnątrz firmy. Ewentualna 

nieterminowość w obiegu informacji może kosztować firmę nawet miliony! 

Już samo to powinno stanowić wystarczający powód do przeprowadzenia 

analizy pracy kancelarii pocztowej i jej zsynchronizowania z tempem życia 

firmy i otoczenia.

Nowy model kancelarii

Rhenus Data Office oferuje możliwość 

specjalistycznej obsługi i/lub wdrożenia 

procesów kancelarii pocztowej, 

gwarantując usprawnienie zarządzania 

dokumentacją i informacjami,  

co oznacza przyśpieszenie załatwiania 

spraw, zapewnienie właściwego 

zabezpieczenia danych oraz obniżenie 

kosztów administracyjnych. Punktem 

wyjścia jest dokładna analiza i ocena 

5 bezpłatny raport, poprzedzony analizą w dotychczasowej kancelarii,

5 przejęcie odpowiedzialności za realizację celu, którym jest terminowość, 

bezbłędne kwalifikowanie spraw, ich rejestracja i umieszczenie  

w elektronicznym systemie obiegu informacji,

5 redukcja kosztów o minimum 20% dzięki zastosowaniu sprawdzonych w wielu 

europejskich krajach rozwiązań,

5 redukcja kosztów przesyłek i opłat pocztowych dzięki wykorzystaniu specjalnych 

taryf Rhenus,

5 opracowanie dokumentacji procesów, 

5 wspólne wdrożenie wypracowanych procedur,

5 elastyczny wybór miejsca świadczenia usług (w siedzibie klienta lub Rhenus),

5 zdefiniowanie SLA – „płacę, więc wymagam”,

5 nareszcie więcej czasu na komunikowanie się z biznesem.

Korzyści z wdrożenia usługi mailroom:

zastanej sytuacji, a każde nowe wdrożenie 

poprzedzone jest zidentyfikowaniem 

istniejących deficytów i odkryciem 

potencjału ich optymalizacji, który 

następnie przekazany jest klientowi 

w formie niezobowiązującego do dalszej 

współpracy raportu. Kolejny krok  

to wspólne stworzenie mapy przyszłych 

zoptymalizowanych procesów, dzięki 

którym opracowany i wdrożony 

zostanie nowy model kancelarii, 



Kancelaria pocztowa 

lepiej odwzorowujący potrzeby 

przedsiębiorstwa, z jednoczesnym 

zastosowaniem intuicyjnych 

i niedrogich rozwiązań IT, dających 

zadowolenie użytkownikom. 

Działania w ramach 

efektywnej kancelarii pocztowej:

5 obsługa poczty przychodzącej 

i wychodzącej oraz przesyłek 

kurierskich,

5 elektroniczna obsługa papierowej 

korespondencji przychodzącej,

5 przygotowanie, skanowanie 

i przetwarzanie dokumentów 

z gwarancją zachowania tajemnicy 

korespondencji,

5 wewnętrzne usługi kurierskie 

(posłaniec),

5 realizacja akcji mailingowych oraz 

masowych wysyłek,

5 obsługa recepcji oraz centrów 

kopiowania i druku,

5 wsparcie zawodowych grafików 

i media- designerów,

5 usługi transportowe.

Wszystkie usługi oferowane  

są w systemie modułowym, pojedynczo 

lub w połączeniu. Klienci mogą

korzystać z usług kancelarii pocztowej 

na terenie własnego przedsiębiorstwa 

w modelu on-site lub poza siedzibą 

firmy w modelu off-site.
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Świat dokumentów

                          fizycznych i cyfrowych

Dokumenty papierowe to nadal ważny element funkcjonowania każdego 

biura. Wbrew powszechnym opiniom, objętość zasobów papierowych, 

takich jak faktury, umowy, reklamacje czy zamówienia, nieustannie rośnie, 

co udowadniają kolejne analizy wielu niezależnych instytucji w Polsce 

i za granicą. Zmiana nawyków to wieloletni proces, ale pierwszy krok 

w kierunku lepszego zarządzania informacjami i wiedzą warto zrobić 

z Rhenus Data Office obecnie. Dlaczego akurat teraz? Zadajmy sobie 

pytanie, ile razy w ostatnim miesiącu zdarzyło nam się poszukiwać 

potrzebnych dokumentów? 

Nowoczesne archiwum elektroniczne  

– repozytorium obrazów

Rhenus Data Office posiada 

sprawdzone lekarstwo na wszystkie 

bolączki opisywane często jako 

„tonięcie w papierach”. Tworzymy 

i wdrażamy procesy oparte  

na elektronicznym obiegu dokumentów, 

które w znaczący sposób przyczyniają 

5 stworzenie uporządkowanej struktury dokumentów, która umożliwia wielu 
pracownikom jednoczesny dostęp do dokumentów elektronicznych (w tym także 
wersjonowanych) w trybie 24/7,

5 obniżenie kosztów i poprawa wydajności dzięki skróceniu czasu pracy związanego 
z przetwarzaniem dokumentów,

5 eliminacja kosztów wewnętrznej dystrybucji dokumentów papierowych  
oraz ich drukowania, kopiowania i wysyłki,

5 gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowych zasobów 
informacyjnych dzięki odpowiednio zabezpieczonej infrastrukturze  
IT oraz systemowi uwierzytelnienia,

5 ograniczenie kosztów stałych związanych z budową infrastruktury technicznej oraz 
tworzeniem i utrzymywaniem zespołu pracowników operacyjnych,

5 oszczędność miejsca przeznaczonego na przechowywanie dokumentów 
papierowych,

5 wyeliminowanie kosztów i stresu związanego z poszukiwaniem lub zaginięciem 
i koniecznością odtwarzania dokumentów.

Korzyści z digitalizacji dokumentów:

się do obniżenia kosztów i zwiększenia 

efektywności pracy. W procesie 

masowego skanowania przekształcamy 

dokumenty papierowe na wersję 

elektroniczną, którą następnie 

poddajemy indeksacji i przetwarzaniu. 

Gotowe obrazy przekazujemy, w ramach 

różnych modeli transferu danych,  

do środowiska informatycznego klienta, 



Świat dokumentów

z uwzględnieniem kluczowych 

aspektów bezpieczeństwa 

oraz funkcjonalności. Coraz 

powszechniejszą formą dostępu  

do elektronicznej postaci 

dokumentów jest dostęp online 

poprzez przyjazny i intuicyjny 

interfejs, który za pośrednictwem 

szyfrowanego łącza umożliwia 

łatwe wykorzystanie zasobów 

umieszczonych w repozytorium. 

Transfer danych do systemu obiegu 

dokumentów klienta (workflow) 

lub do innych systemów (FK, ERP, 

CRM) odbywa się w odstępach 

czasowych lub na bieżąco przez 

bezpieczny serwer SFTP. Klientom, 

którzy nie posiadają systemu obiegu 

dokumentów oferujemy doradztwo 

i wsparcie w jego wdrożeniu.

Proces przetwarzania dokumentów 

papierowych w obrazy elektroniczne 

obejmuje m.in.:

5 skanowanie w obiektach własnych 

lub u klienta z wykorzystaniem 

wysokowydajnych skanerów, 

5 przetwarzanie wszelkich 

dokumentów archiwalnych, jak 

również dokumentacji bieżącej, 

np. faktur, teczek personalnych, 

umów, korespondencji, map 

w formatach od C7 do A0, 

zarówno kolorowych, jak 

i czarno-białych, w wersji jedno- 

i dwustronnej,
5 rozpoznawanie kodów kreskowych, 

wykrywanie i eliminacja 

pustych stron, zamiana ich 

kolejności, dzielenie lub 

scalanie dokumentów bądź stron 

w jedną całość, kompresja, obrót 

i czyszczenie obrazu,

5 ręczna, półautomatyczna 

i automatyczna indeksacja 

dokumentów,

5 udostępnianie różnych formatów 

danych wyjściowych (np. PDF, 

TIFF, JPG) z załączonym plikiem 

indeksów w postaci XML, TXT lub 

innych.
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Archiwizacja dokumentów

Wszystko na miejscu i miejsce na wszystko

Informacje zgromadzone w archiwum stanowią ważny zasób biznesowy, 

który podlega ochronie w celu zagwarantowania ciągłości działania 

i utrzymania konkurencyjnej pozycji rynkowej, a także zapewnienia 

zgodności z wymogami prawnymi. Właściwe zarządzanie dokumentami  

to istotny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, nieodłącznie 

związany z sukcesem rynkowym.

Profesjonalne porządkowanie zasobów

Z roku na rok każde firmowe archiwum 

rozrasta się, jego obsługa pochłania coraz 

więcej czasu i środków, a przy rosnącej 

liczbie dokumentów właściwe opisanie 

i skatalogowanie przechowywanych 

materiałów wymaga fachowej 

wiedzy i doświadczenia, bez których 

samodzielne prowadzenie archiwizacji 

może stać się prawdziwą udręką. Stale 

wzrasta również zapotrzebowanie  

na szybki i nieprzerwany dostęp  

do dokumentów przez wielu pracowników 

z różnych działów, dlatego warto wdrożyć 

w firmie system archiwizacji opracowany 

przez profesjonalistów. 

Rhenus Data Office zajmuje się 

kompleksowym porządkowaniem 

wszelkiej dokumentacji kategorii 

niearchiwalnej B (od B5 do B50, 

BE, Bc, dokumentacji technicznej, 

akt osobowych), a także materiałów 

archiwalnych kategorii A. Prace 

realizowane są z należytą starannością 

przez odpowiednio wykwalifikowanych 

i doświadczonych archiwistów, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i wytycznymi klientów. 

Po wykonaniu archiwizacji zyskują 

oni uporządkowaną dokumentację 

z pełną ewidencją w formie papierowej 

i elektronicznej.

5 wygoda i komfort korzystania z archiwum zakładowego – uporządkowane 
i zewidencjonowane dokumenty są łatwe do odnalezienia,

5 oszczędność miejsca – zarchiwizowana dokumentacja zajmuje mniej miejsca na 
półkach, a samo archiwum zyskuje estetyczny wygląd,

5 oszczędność czasu – uciążliwe porządkowanie dokumentów wykonają 
pracownicy Rhenus Data Office, a pracownicy klienta mogą poświęcić czas  
na wykonywanie swoich zadań merytorycznych,

5 jednolity standard – możliwość stworzenia instrukcji kancelaryjnej w celu 
zapewnienia spójności systemu archiwizacji dokumentów,

5 bezpieczeństwo – uporządkowane dokumenty dają pełną kontrolę nad obiegiem 
informacji.

Korzyści z profesjonalnej archiwizacji dokumentów:



Archiwizacja dokumentów

Akta są zabezpieczone 

w odpowiednio przystosowanych 

pudłach archiwizacyjnych 

i profesjonalnie oznaczone, a nasi

specjaliści przeprowadzają szkolenia, 

zapewniające sprawne i efektywne 

korzystanie z archiwum.

Elementy składowe procesu 

porządkowania akt to m.in.:

5 zakwalifikowanie akt do 

odpowiedniej kategorii A lub B,

5 opracowanie dokumentacji  

– przyporządkowanie do określonej 

grupy rzeczowej,

5 uformowanie chronologiczne 

i tematyczne poszczególnych 

jednostek (segregatorów, pudeł, 

teczek itp.),

5 oznaczenie akt – umieszczenie 

na wierzchniej stronie nazwy 

instytucji i komórki, znaku i tytułu 

akt według wykazu, względnie 

odtworzenie tytułu teczek zgodnie 

z ich zawartością aktową,

5 podanie terminu przechowywania 

dla akt kat. B,

5 opracowanie akt osobowych,

5 spakowanie do pudeł 

archiwizacyjnych typu JET 

lub JUMBO, mieszczących 

odpowiednio do 6 lub 12 

segregatorów,

5 sporządzenie ewidencji akt  

w formie papierowej  

i elektronicznej,

5 brakowanie akt kat. B, których 

okres przechowywania już minął, 

5 niszczenie akt wybrakowanych,

5 rozlokowanie i nadanie topografii 

dokumentacji w archiwum klienta,

5 przekazanie archiwum wraz 

z informacjami o sposobie 

korzystania z uporządkowanych 

akt.
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Przechowywanie nośników informacji

Twoja wiedza perfekcyjnie zarchiwizowana

W dzisiejszym świecie firmy coraz częściej stają przed wyzwaniem 

sprostania nowym regulacjom prawnym i organizacyjnym w zakresie 

przechowywania i zarządzania danymi. To z kolei przekłada  

się na zwiększone koszty prowadzonej działalności, które można  

jednakże ograniczyć, powierzając dokumenty i inne nośniki informacji  

do przechowywania sprawdzonemu usługodawcy.

Maksymalne bezpieczeństwo i optymalna 

ochrona danych

W procesie przechowywania nośników 

informacji wiodącą rolę odgrywa 

ochrona danych, a ich bezpieczeństwo 

staje się najwyższym priorytetem. 

Większość organizacji nie posiada 

jednak w tej dziedzinie stosownej 

wiedzy fachowej i odpowiedniego 

wyposażenia, a samodzielne 

prowadzenie wewnętrznych archiwów 

obarczone jest zwiększonym ryzykiem, 

takim jak ciągłe zaginięcia dokumentów, 

szkody wywołane wilgocią lub zalaniem, 

czy naruszenie integralności danych 

w wyniku nieautoryzowanego dostępu. 

Dla Rhenus Data Office przechowywanie 

dokumentów to kluczowy obszar 

kompetencji. W ramach  

tej usługi klienci mogą skorzystać 

z przechowywania wszelkiego rodzaju 

nośników informacji, od klasycznych, 

pojedynczych dokumentów papierowych, 

poprzez segregatory, akta osobowe, 

rysunki techniczne, aż po elektroniczne 

nośniki danych.

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa 

składowanych dokumentów Rhenus 

wdrożył w swoich archiwach 

jednakowy, najwyższy dostępny na 

rynku standard ochrony. Obejmuje 

on oprócz skutecznych zabezpieczeń 

przeciwpożarowych (z automatycznym 

powiadomieniem straży pożarnej) 

również zabezpieczenia mechaniczne 

i elektroniczne, zapobiegające 

przed nieuprawnionym dostępem. 

Archiwa wyposażone są też 

w system monitorowania warunków 

składowania, a wszyscy pracownicy 

5 ograniczenie kosztów stałych i zdecydowane zwiększenie bezpieczeństwa, 
5 stały dostęp i wygodne zarządzanie dokumentami fizycznymi i danymi 

cyfrowymi z wykorzystaniem platformy online,
5 lepszy nadzór nad często wypożyczanymi dokumentami dzięki skutecznym 

mechanizmom autoryzacji dostępu,
5 poprawa wydajności pracy i jakości obsługi klientów,
5 koncentracja na działalności podstawowej przedsiębiorstwa.

Korzyści z przechowywania dokumentów w archiwum Rhenus Data Office:



Przechowywanie nośników informacji

spełniają warunek niekaralności, 

posiadają niezbędne kwalifikacje, 

uczestniczą w regularnych 

szkoleniach i podlegają stałemu 

nadzorowi. Doskonała ochrona 

zasobów składowanych w archiwach 

Rhenus Data Office wynika 

też z zastosowanych rozwiązań 

organizacyjnych oraz gwarancji 

prawnych zawartych w umowie 

i najbardziej kompleksowej 

w branży polisie odpowiedzialności 

kontraktowej.

Proces przechowywania dokumentów 

obejmuje m. in.:

5 dostarczenie pudeł archiwizacyjnych 

i pakowanie dokumentów,

5 protokolarny odbiór i transport  

do miejsca przechowywania,

5 ewidencjonowanie przekazanej 

dokumentacji,

5 przechowywanie przez wyznaczony 

okres,

5 udostępnianie dokumentów,

5 przesyłanie kopii dokumentów 

drogą elektroniczną,

5 dostarczenie oryginałów  

do wskazanych miejsc,

5 brakowanie akt po upływie okresu 

przechowywania i bezpieczne 

niszczenie,

5 raportowanie dotyczące zasobu 

archiwalnego,

5 bezpłatne szkolenia z zakresu 

użytkowania internetowej 

platformy wypożyczeń.
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Niszczenie dokumentów, HDD, CD, DVD

Bezpiecznie i z gwarancją

W erze informacji ochrona danych firmowych jest działaniem koniecznym 

dla zapewnienia ochrony reputacji i uniknięcia potencjalnych kar. Ilość 

przetwarzanych każdego dnia informacji jest obecnie tak ogromna, a sposób 

wykorzystania tak różnorodny, że konieczne staje się zastosowanie  

nie tylko wydajnych sposobów ich przetwarzania i przechowywania,  

lecz przede wszystkim skutecznych metod bezpiecznego niszczenia.

Wygoda, wydajność, bezpieczeństwo

Przedsiębiorstwa często stają przed 

wyzwaniem zapewnienia skutecznej 

i zgodnej z prawem kompleksowej 

ochrony wszelkich danych 

zawierających wrażliwe informacje 

o przedsiębiorstwie, jego pracownikach 

i/lub klientach. W dzisiejszych czasach 

nawet aby coś zniszczyć, trzeba umieć 

zrobić to profesjonalnie. Rhenus 

Data Office oferuje szeroki wachlarz 

w pełni bezpiecznych, oszczędnych 

i przyjaznych dla środowiska usług 

związanych z niszczeniem nośników 

informacji. 

Stosowany przez nas system 

wymiennych, aluminiowych  

pojemników umożliwia całkowite 

zabezpieczenie wrażliwej dokumentacji 

już od momentu jej zbiórki,  

poprzez transport, a skończywszy  

na jej bezpiecznym niszczeniu.  

Dla pracowników klienta oznacza  

to, że codzienne żmudne czynności 

związane z niszczeniem dokumentów 

stają się banalnie proste,  

gdyż ograniczają się do wrzucenia  

ich do pojemnika. Resztą profesjonalnie 

zajmują się pracownicy  

Rhenus Data Office. 

5 brak kosztów zakupu i serwisowania niszczarek, zakupu worków oraz wywozu 
ścinek,

5 minimalizacja czasu własnych pracowników na prace związane z niszczeniem 
dokumentów,

5 beznakładowe wprowadzenie jednolitego standardu polityki bezpieczeństwa 
informacji w skali całego przedsiębiorstwa,

5 wyższy poziom utajnienia dokumentów dzięki niszczeniu w przemysłowych 
instalacjach, zgodnie z zaleceniami normy DIN 66399,

5 niepogorszone środowisko pracy (brak zapylenia i hałasu), gdyż niszczenie 
odbywa się poza biurem,

5 po zniszczeniu anonimowe ścinki sprasowane w ogromne bale wywożone są  
do fabryk produkujących artykuły higieniczne, przyczyniając się w ten sposób 
do ochrony naszych lasów.

Korzyści z outsourcingu niszczenia nośników informacji:



Niszczenie dokumentów, HDD, CD, DVD
Nasi eksperci chętnie doradzą, 

niezależnie od tego, czy chodzi 

o profesjonalne niszczenie niewielkich 

ilości bieżącej dokumentacji biurowej, 

niszczenie wielu ton dokumentów 

papierowych z zasobów zakładowego 

archiwum, czy też niszczenie i utylizację 

optycznych lub magnetycznych 

nośników informacji (CD, DVD, HDD). 

Wszystkie one niszczone są zgodnie 

z normą DIN 66399, a cały proces 

podlega pełnemu udokumentowaniu 

na każdym etapie usługi. Elastyczne 

podejście i krótkie czasy realizacji 

zleceń w całej Polsce, partnerska 

umowa i najwyższa w branży polisa dają 

gwarancję spokojnego snu.

Usługa niszczenia dokumentów 

obejmuje:

5 bezpłatne dostarczenie i rozstawienie 

pojemników o objętości  

od 70 do 600 litrów,

5 cykliczną wymianę pojemników  

w oparciu o ustalony harmonogram 

wizyt lub na telefon,

5 protokolarny odbiór zabezpieczonych 

pojemników z siedziby klienta,

5 transport dokumentów do instalacji 

niszczącej samochodem ciężarowym 

wyposażonym w system nawigacji 

satelitarnej GPS,

5 niszczenie zawartości pojemników 

w najnowocześniejszych w Polsce 

instalacjach przemysłowych,

5 wystawienie certyfikatu zniszczenia,

5 możliwość uczestniczenia w procesie 

niszczenia lub otrzymania nagrania.
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Usługi dodatkowe

                          Dajemy więcej

Oferowana przez Rhenus Data Office gama usług nie ogranicza  

się do obszarów, o których mowa na poprzednich stronach katalogu. 

Dążymy do zapewnienia maksymalnie kompleksowej obsługi, która oprócz 

głównych działań obejmuje ponadto czynności takie jak osuszanie  

(czyli ratowanie) zalanej lub zawilgoconej dokumentacji, bezpieczny 

transport archiwów, niszczenie wszelkiego rodzaju dysków twardych 

i cennych materiałów handlowych, a także odbiór i utylizację zużytego 

sprzętu biurowego, elektrycznego i elektronicznego, w tym również baterii 

oraz pustych pojemników na tonery. 

Niszczenie dysków twardych

W nowoczesnym i coraz bardziej 

zdigitalizowanym świecie biznesu 

skuteczne niszczenie danych staje się 

absolutną koniecznością. Nieuchronny 

jest kres pracy każdego dysku twardego, 

pamięci USB, czy taśmy back-up, 

a karty pamięci zastępowane  

są pojemniejszymi urządzeniami.  

Warto wtedy pamiętać, że skasowanie 

danych nie gwarantuje całkowitego 

usunięcia zawartych na nich informacji, 

zwłaszcza w przypadku nośników 

wielokrotnego zapisu. Rhenus 

Data Office oferuje jedyny w pełni 

gwarantowany sposób niszczenia 

nośników informacji poprzez  

ich mechaniczną destrukcję, zgodną 

z najnowszą normą DIN 66399. 

W przeciwieństwie do innych metod, np. 

elektronicznego kasowania danych czy 

demagnetyzacji (skuteczność kasowania 

danych jest trudna do samodzielnego 

zweryfikowania), sposób ten gwarantuje 

zachowanie pełnej poufności danych.

Odbiór i utylizacja sprzętu elektronicznego

Dla tych wszystkich, którzy dbają  

o środowisko naturalne i chcą się 

przyczynić do jego poprawy Rhenus 

Data Office przygotował specjalną 

ofertę odbioru i poddania recyklingowi 

zużytych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych. Dzięki odpowiedniemu 

zapleczu technicznemu i organizacyjnemu  

możemy zapewnić, że wykonywana przez 

nas utylizacja sprzętu elektronicznego 

przebiega w sposób bezpieczny i zgodny 

z przepisami prawa (m. in. ustawą 

o odpadach i przepisach o ochronie 

środowiska) – posiadamy stosowne 

zezwolenie na gospodarkę odpadami 

oraz licencję transportową. Zakończenie 

procesu utylizacji i recyklingu każdorazowo 

zakończone jest wystawieniem wymaganej 

prawem dokumentacji potwierdzającej 

realizację zlecenia.

Bezpieczna relokacja archiwów

Ze względów prawnych lub 

organizacyjnych wiele przedsiębiorstw 



Usługi dodatkowe

decyduje się na przechowywanie 

dokumentów w siedzibie firmy. Tego 

typu rozwiązania mają wiele zalet, 

lecz czasami nastręczają sporo 

problemów, chociażby w sytuacji, gdy 

firma zmienia siedzibę, a wraz z nią 

nieodzowna staje się przeprowadzka 

zgromadzonego zasobu archiwalnego.

Z podobnym dylematem mierzą 

się firmy, które maksymalnie 

zapełniły swoje archiwum, stając 

przed koniecznością jego relokacji 

do nowego, większego obiektu. 

Rhenus Data Office specjalizuje 

się w bezpiecznym transporcie 

dokumentów. Nasze usługi spełniają 

wszystkie warunki wynikające 

z najlepszych praktyk w branży, 

a dzięki wdrożeniu nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych 

gwarantujemy maksymalny poziom 

bezpieczeństwa transportów 

poufnych i wrażliwych danych.

5 niszczenie wszelkiego rodzaju 

cyfrowych nośników danych,

5 bezpieczny transport danych 

wrażliwych i poufnych,

5 gwarancja odzyskania bezcennych 

informacji z zalanych dokumentów,

5 zezwolenie na gospodarkę 

odpadami,

5 licencja transportowa.

Kompleksowa obsługa potrzeb biurowych:

chemicznych i mechanicznych, 

a suchy materiał jest następnie 

poddawany promieniowaniu gamma, 

które uwalnia dokumenty od wszelkich 

mikroorganizmów, dzięki czemu  

osuszone dokumenty mogą  

być bezpiecznie przechowywane.

Osuszanie (ratowanie) dokumentów

Ważne dokumenty powinny 

być przechowywane w sposób 

uniemożliwiający ich zniszczenie. 

Jednak nawet starannie

wybrane i dostosowane miejsce 

przechowywania może okazać  

się niewystarczające w przypadku 

zdarzeń losowych, takich  

jak pęknięta rura kanalizacyjna, 

zalanie środkami gaśniczymi,  

czy powódź. Wówczas szybkie 

działanie gwarantuje możliwość 

odzyskania cennych informacji, 

gdyż zapobiega rozwojowi pleśni 

w papierze.

Rhenus Data Office zapewnia pomoc 

w nagłych sytuacjach, dokonując 

szybkiego zamrożenia dokumentów, 

a następnie usunięcia wody metodą 

sublimacji. Proces zamrożenia 

dodatkowo hamuje postępowanie 

procesów biologicznych, 
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