Zacznij czerpać korzyści z usług
kasowania danych
Zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych należy w skuteczny sposób chronić
dane osobowe. Przepisy te dotyczą wszystkich - zarówno Ciebie, jak i Twoich klientów,
dlatego upewnij się, że skutecznie chronisz dane, a zawartość starych, nieużywanych już
nośników jest właściwie zniszczona.

Co oferuje rozwiązanie hosted erase?
Hosted erase spełnia te same funkcje co Blancco Management
Console natomiast bez potrzeby osobnej instalacji, funkcjonowania
serwera webowego lub tworzenia dedykowanej bazy SQL lub
sewera webowego. Usługa dostępna jest od razu, nie wymaga klucza
licencyjnego, także proces kasowania można rozpocząć od razu.
Pozwala także na scentralizowane zarządzanie wszystkimi procesami
kasowania danych, oraz na tworzenie szczegółowych raportów z tych
procesów.
Dzięki hosted erase możesz zaoferować:
■■

■■

■■

■■

■■

Scentralizowane zarządzanie procesami kasowania danych.
Każde kasowanie danych z komputera lub urządzenia przenośnego
jest rejestrowane.
Brak konieczności korzystania z klucza HASP.
Łatwą konfigurację narzędzi Blancco na urządzeniach w celu
skasowania danych z komputerów i urządzeń przenośnych.
Wiodące rozwiązania do kasowania danych takie jak: Blancco 5
and Blancco Mobile.

■■

Kompleksowe raportowanie procesów kasowania.

■■

Najwyższej jakości obsługę oraz wsparcie ze strony Kroll Ontrack.

Kasuj dane bezpiecznie
z hosted erase
Możesz zaoferować
swoim klientom
szybkie, a zarazem
proste rozwiązanie do
zarządzania procesem
kasowania danych. Za
pomocą usług hosted
erase, w zaledwie kilka
minut zapewnisz swoim
klientom najwyższej
jakości usługi kasowania
danych.

Jakie zyski możesz mieć z usług hosted
erase?
W wielu przypadkach hosted erase może być najszybszym
i najefektywniejszym rozwiązaniem dla Twojego klienta.
Rekomendujemy dwa sposoby wykorzystania hosted erase:
■■

■■

Sprzedaż usług hosted erase: podobnie jak z oprogramowaniem
do kasowania danych, dzięki sprzedaży narzędzie będzie
generowało dla Ciebie zyski. W momencie gdy klient potwierdzi
zamówienie na daną liczbę kasowań, skontaktuj się z nami.
Ustawimy wymaganą konfigurację i przekażemy Tobie lub
klientowi dostęp do panelu zarządzania.
Świadczenie usług kasowania danych: Złóż zamówienie
na konkretną liczbę kasowań, a my udostępnimy Ci panel
zarządzania. Możesz sam korzystać z konsoli i świadczyć usługi
kasowania danych swoim klientom albo sprzedać w całości
rozwiązanie, jako kompleksowe narzędzie do zarządzania tym
procesem.

Możliwości sprzedaży
Wśród sytuacji, które wymagają kasowania danych i mogą się
przełożyć na sprzedaż hosted erase możemy wyróżnić:
■■

■■

■■

■■

Planowane zniszczenie danych ze starych nośników
przeznaczonych do utylizacji.
Potrzeba usunięcia danych z urządzenia, zanim będzie
udostępnione do ponownego użytku.
Wymóg ewidencjonowania lub raportowania przeprowadzonych
procesów niszczenia danych
Konieczność zdalnego, jednoczesnego kasowania danych z
urządzeń w kilku różnych lokalizacjach.

Na jakich urządzeniach można zastosować
hosted erase?
Hosted erase to doskonałe narzędzie do zarządzania kasowaniem
danych z urządzeń takich jak: telefony komórkowe, laptopy,
komputery personalne i małe serwery. Jedyny wymóg to
podłączenie tych urządzeń do internetu.
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Ile maksymalnie
urządzeń może być
skasowanych za
pomocą hosted erase?
Możesz wykonać do
1 000 kasowań z różnych
urządzeń.

