Rozwiązania do kasowania danych
Zapis informacji w postaci cyfrowej wymusił odmienne podejście do bezpieczeństwa dokumentów, wycieku informacji oraz
ochrony danych. W sferze przedsiębiorstw czy instytucji rządowych gromadzonych jest dużo informacji poufnych, których wyciek
mógłby spowodować naruszenie regulacji prawnych, zaważyć na losach firmy czy nawet zagrozić bezpieczeństwu narodowemu.
Istnieje wiele sytuacji, które narażają Twoją organizację:
•

wymiana komputera,

•

zwrot leasingowanego komputera,

•

wyprzedaż używanego sprzętu,

•

serwis gwarancyjny nośnika,

•

przekazanie starego sprzętu w formie darów,

•

wycofanie sprzętu z użycia i złomowanie.

Wybierz najlepsze rozwiązania do niszczenia danych:

BLANCCO 5

BLANCCO FLASH

Pozwala na trwałe kasowanie danych znajdujących się
na dyskach twardych HDD oraz dyskach SSD w komputerach
osobistych, laptopach, serwerach i macierzach. Blancco 5
nie tylko kasuje indeksy plików czy folderów, lecz także
nadpisuje wszystkie dane na nośniku, uniemożliwiając ich
odzyskanie.

Oprogramowanie gwarantuje 100% skuteczność kasowania
danych z urządzeń przenośnych, bazujących na pamięci flash.
Dotyczy to m. in. pendrive’ów, kart pamięci, dysków MicroDrive
itp.

BLANCCO MOBILE

BLANCCO FILE

Narzędzie
umożliwia
całkowite
usunięcie
danych
ze smartfonów i tabletów, takich jak: wiadomości, e-maile,
kontakty i pliki multimedialne z pamięci wewnętrznej
i zewnętrznej. Rozwiązanie spełnia wymagania dla potrzeb
kontroli i audytu bezpieczeństwa. Blancco Mobile obsługuje
między innymi systemy: iOS, Android, BlackBerry, Symbian,
Windows Phone. Po skasowaniu danych urządzenie może
być już bez obaw sprzedane lub przekazane kolejnemu
użytkownikowi.

Narzędzie Blancco File zostało zaprojektowane z myślą
o użytkownikach, którzy chcą bezpiecznie usunąć
określone pliki i foldery. Program kasuje dane znajdujące
się na komputerach, serwerach i maszynach wirtualnych.
Idealnie sprawdzi się m.in. przy kasowaniu dokumentów
pakietu Office, plików PDF, zdjęć, zawartości kosza i plików
tymczasowych, a także przy usuwaniu danych z wolnej
przestrzeni dyskowej. Skasowanych plików nie da się odzyskać
za pomocą żadnej z istniejących współcześnie technik.

BLANCCO LUN
Program kasuje dane z maszyn wirtualnych lub dysków logicznych LUN. Narzędzie wspiera administratorów w zarządzaniu
bezpieczeństwem danych w środowiskach storage’owych. Umożliwia przeprowadzanie scentralizowanego procesu nadpisywania
danych oraz pozwala na jednoczesne kasowanie dysków fizycznych i logicznych. Pozwala na kasowanie całych dysków LUN
przy działającym systemie serwerowym.
Rozwiązanie stanowi doskonałą alternatywę dla wymiany i niszczenia dysków lub budowania nowych konfiguracji storage’owych.
W połączeniu z Blancco Management Console program staje się skutecznym narzędziem do zarządzania procesem kasowania
danych. Blancco LUN pozwala skasować nośniki działające w różnych środowiskach, zarówno pod kontrolą systemów Windows,
Linux oraz Unix.

BLANCCO MANAGEMENT CONSOLE
Umożliwia kompleksowe zarządzanie kasowaniem i utylizacją zasobów IT w firmie. Blancco Management Console pozwala
śledzić cykl życia wszystkich urządzeń elektronicznych w firmie, np. dysków twardych, zainstalowanego oprogramowania
oraz ponad 250 parametrów sprzętowo-programowych, związanych z procesem użytkowania urządzeń. Ponadto Blancco
Management Console przechowuje szczegółowe raporty potwierdzające przeprowadzenie procedury kasowania danych. Raporty
spełniają wymagania regulacji prawnych.
Uwaga: Wszystkie programy tworzą szczegółowe raporty z przebiegu niszczenia danych, niezbędne dla prowadzenia dokumentacji polityki
bezpieczeństwa.

ONTRACK ERASER DEGAUSSER 3.0
Urządzenie do trwałego niszczenia danych z nośników magnetycznych m.in. dysków twardych i taśm. Demagnetyzer Kroll Ontrack
generuje pole 18 000 Gaussów. Należy do najmocniejszych urządzeń tego typu na rynku. Oprócz danych usuwane są również
informacje kalibracyjne oraz informacje servo. Nośniki danych po zastosowaniu Ontrack Eraser Degausser 3.0 nie nadają się
do dalszej pracy.
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