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Har dine kunder brug for at slette data?
Hjælp dine kunder med at få faste rutiner, til datasletning, på plads i deres
datalagringsstrategi. Hvis de er optaget af at beskytte deres mest sensitive information
skal de benytte certificerede løsninger der garanterer at data ikke havner på afveje når
lagringsudstyr afhændes.
Mange virksomheder har retningslinjer for hvor længe forskellig information, eksempelvis
regnskabsdata og kunderegistre, skal lagres — men mange mangler retningslinjer for
håndtering af data der ikke længere behøver at være lagret eller tilsvarende for skrotning af
gamle PC-er, harddiske, servere og andre datalagringsenheder.

«Skrote» lagringsmedier
Kommandoerne “delete” eller “format” beskytter ikke data fra at blive gendannet.
Selv en PC-nybegynder kan køre recovery software på disken og gendanne de fleste
slettede filer. Fysisk ødelæggelse ved hjælp af en boremaskine, hammer eller andre
værktøjer reducerer absolut muligheden for datarekonstruktion, men Ibas har bevist
mange gange hvordan det er muligt at gendanne data fra harddiske der er blevet
knust og som tilsyneladende er døde.

Hvordan kan man slette?

Ontrack Eraser Degausser 3.0

Software

Ontrack Eraser Degausser er en meget kraftig
elektromagnet der benyttes til at slette data fra
harddiske og backup-bånd 100 %.

Blancco software til sletning af PC-er, servere, LUN,
Virtuelle diske, smartphones og tablets, flash media
og individuelle filer og mapper.

Hosted Erase
Ibas’ nye web-baserede Hosted Erase-koncept
tilbyder datasletning uden at installere et
administrationssystem til at holde styr på rapporter,
certifikater og licenser.
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Centraliseret administrationssystem der
understøtter Blancco 5 eller Blancco 5 Mobile.
Slettecertifikater bliver automatisk uploadet i
Hosted erase-systemet efter sletningen er udført.
Du behøver ikke web server eller SQL databaser.
Du behøver ikke HASP nøgler eller et system til at
styre licenserne.

Degausseren sletter data ved at lagringsmediet bliver
udsat for et stærkt magnetfelt der sletter alt lagret
information på mediet. Ontrack Eraser Degausser
genererer 10.000 gauss i centeret af lagringmediet og
når en peak-værdi på op imod 18.000 gauss.
Godkendt af National Sikkerhedsmyndighed (NSM) til
og med hemmelig.

Send gamle lagringsmedier til Ibas
Ibas tilbyder certificeret datasletning ved hjælp af
slettesoftware og degausser. Slettes større partier
bekræftes dette i et samlecertifikat. Hvis de slettede
medier ikke skal returneres afskaffes de i henhold til
miljømæssige krav for genbrug.

Enkel opsætning af slettesoftwaren på de enheder
hvorfra der skal slettes.
Du har fuld kontrol over antallet af licenser du har
tilbage.
Håndterer alle rapporter over vellykkede og ikke
vellykkede sletteprocesser.
Nem håndtering af rapporter og certifikater for
enkel revision iht love og regler.
Rapporter kan lagres i csv, pdf eller xml filer.

2 salgsmuligheder for dig:
■■

■■

Forhandler: Vi sætter konfigurationen op så du
eller din kunde får direkte adgang til produktet via
administrationssystemet.
Datasletning som din egen service: Køb dine egne
licenser og fordel dem videre gennem dit egen
administrationskonto.
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