Dataradering har aldrig
varit mer aktuellt
Svenska myndigheter skärper kraven då de nya EU direktiven för hantering av
personuppgifter måste följas. Det nya regelverket gör att du riskerar höga böter om
du bryter mot regler som till exempel ger individer rätt att begära radering av deras
personuppgifter som du lagrar.
Många företag har riktlinjer för hur länge olika typer av information som t.ex. finansiell
data och kundregister får sparas. Men många saknar riktlinjer för hantering av data som
inte längre behöver lagras eller motsvarande för omhändertagande av gamla datorer,
hårddiskar, servrar och andra lagringsenheter.

Hur raderar man?
Programvara
Blancco software för radering av datorer, servrar, LUN,
Virtuella diskar, smartphones och surfplattor, flash
media och individuella filer och mappar.

■■

■■

■■

Du behöver inte webbserver eller SQL-databaser.
Du behöver inte HASP key eller system för att styra
licenserna.
Enkel start med programvaran på de datorer som
ska raderas.

Hosted Erase

■■

Du har full kontroll på hur många licenser du har kvar.

Ibas unika webbaserade Hosted Erase-koncept
erbjuder dataradering utan att du behöver installera
någonting för att hålla kolla på rapporter, certifikat
och licenser. Du får också full spårbarhet.

■■

Hanterar alla rapporter över lyckade dataraderingar.

■■

■■

Centralt system som stödjer Blancco 5 och
Blancco Mobile.
Raderingscertifikat laddas automatiskt upp i Hosted
Erase-systemet efter utförd radering.

■■

■■

Översiktlig hantering av rapporter och certifikat för
enkel revision och spårbarhet i enlighet med lagar
och förordningar.
Rapporter kan lagras i csv, pdf och xml filer.
Software i vår Hosted-Erase lösning:
25 hårddiskar eller smartphones för kr. 2 575,50 hårddiskar eller smartphones för kr. 4 700,100 hårddiskar eller smartphones för kr. 9 700,-

Ontrack Eraser Degausser 3.0
■■

■■

■■

Ontrack Eraser Degausser är en väldigt kraftig
raderingsmaskin som används för att radera
hårddiskar och backup-tape permanent.
Degaussern raderar data genom att utsätta
hårddiskar och band för ett starkt magnetfält
som raderar all lagrad information direkt. Ontrack
Eraser Degausser genererar 10 000 gauss i mitten
av lagringsenheten och den når ett maxvärde på
hela 18 000 gauss vilket gör den till den kraftigaste
degaussern på marknaden i dag.
Godkänt av Nationella säkerhetsmyndigheten (NSM)
och CESG.
Ontrack Eraser Degausser 3.0:
NU kr. 116.500,- inkluderat den nya
rapporteringsmodulen och 50 licenser i Hosted
Erase.
NYHET! Rapporteringsmodul kr. 21 500,Denna modul är en add-on rapporteringslösning
för att dokumentera att hårddiskar och band är
raderade till 100 %. Modulen passar väldigt bra i
produktionsmiljöer där den kan anslutas till
Blanccos raderingsprogram och Blancco
Management Console

Skicka gamla lagringsenheter
till Ibas
Ibas erbjuder certifierad dataradering med degausser.
Raderas större volymer bekräftas detta i ett samlat
certifikat. Om de raderade enheterna inte ska
återlämnas omhändertas dessa i enlighet med
miljömässiga krav för återvinning.
Radera med degausser hos Ibas:
100 hårddiskar för kr. 7.000,-

KONTAKT:
Ibas
T: 018-10 44 40
www.ibas.se

«Skrota»
lagringsmedia
Kommandona “delete”
eller “formatera” tar
inte bort innehållet.
Den som tar över
datorn kan köra ett
dataräddningsprogram
och återställa de
flesta filerna som
blivit borttagna.
Fysisk förstörelse med
hjälp av borrmaskin,
hammare, slägga eller
andra verktyg minskar
absolut möjligheterna
att rädda data, men
Ibas har många gånger
visat att det är möjligt
att återskapa data från
hårddiskar som har
blivit krossade och som
tillsynes verkar helt
omöjliga att rädda.

