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Behöver dina kunder radera data?
Hjälp dina kunder att införa rutiner för dataradering i sin IT-säkerhetspolicy. Om de inte
har tid att skydda sin viktigaste information måste de använda certifierade lösningar som
garanterar att data inte hamnar på avvägar när de byter ut IT-utrustning.
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.

«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.

Hur raderar man?

Ontrack Eraser Degausser 3.0

Programvara

Ontrack Eraser Degausser är en väldigt kraftig
raderingsmaskin som används för att radera
hårddiskar och backup-tape permanent.

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

Hosted Erase
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.
■■

■■

■■

■■

■■

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

■■

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

■■

Hanterar alla rapporter över lyckade dataraderingar.

■■

■■

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.

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.

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.

2 säljtillfällen för dig:
■■

■■

Återförsäljare: Vi ställer in konfigurationen så att du
och dina kunder får direkt tillgång till produkten via
administrationssystemet.
Dataradering som egen service: Köp dina egna
licenser och distribuera dem vidare till dina kunder.
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