Sletting av data har aldri vært
mer aktuelt
Norske myndigheter må lage ny personopplysningslov som klart definerer betydningen
med sletting av data nå som EU har vedtatt nye personvernregler. Det nye europeiske
regelverket gir Datatilsynet lov til å gi bøter på opp mot fire prosent av omsetningen når
lovbrudd oppdages.
Mange bedrifter har retningslinjer for hvor lenge ulik informasjon, eksempelvis
regnskapsdata og kunderegistre, skal lagres. Men mange mangler retningslinjer for
håndtering av data som ikke lenger trenger å være lagret eller tilsvarende for avhending
av gamle PC-er, harddisker, servere og andre datalagringsenheter.

Hvordan kan man slette?
Programvare
Blancco software for sletting av PC-er, servere, LUN,
Virtuelle disker, smarttelefoner og nettbrett, flash
media og individuelle filer og mapper.

Hosted Erase
Ibas sitt nye web-baserte Hosted Erase-konsept tilbyr
datasletting uten at å installere et styringssystem for å
holde kontroll på rapporter, sertifikater og lisenser.
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Sentralisert styringssystem som støtter Blancco 5
eller Blancco Mobile.
Slettesertifikater blir automatisk lastet opp I Hosted
erase-systemet etter slettingen er utført.
Du trenger ikke web server eller SQL databaser.
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Du trenger ikke HASP key eller system for å styre
lisensene.
Enkel oppsett av sletteprogramvaren på de
maskinene som skal slettes.
Du har full kontroll på antall lisenser du har igjen.
Håndterer alle rapporter over vellykkede
sletteprosesser.
Oversiktlig håndtering av rapporter og sertifikater
for enkel revisjon iht lover og regler.
Rapporter kan lagres i csv, pdf eller xml filer.
Software i vår Hosted-Erase løsning:
25 harddisker eller smarttelefoner for kr. 2 575,50 harddisker eller smarttelefoner for kr. 4 700,100 harddisker eller smarttelefoner for kr. 9 700,-

Ontrack Eraser Degausser 3.0
■■

■■

■■

Ontrack Eraser Degausser er en veldig kraftig
elektromagnet som benyttes til å slette harddisker
og backup-taper 100 %.
Degausseren sletter data ved at lagringsmediet blir
utsatt for et sterkt magnetfelt som sletter all lageret
informasjon på mediet. Ontrack Eraser Degausser
genererer 10.000 gauss i senteret av lagringmediet
og når en peak-verdi opp mot 18.000 gauss.
Godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til
og med hemmelig.
Ontrack Eraser Degausser 3.0:
NÅ kr. 116.500,- inkludert den nye
rapporteringsenheten og 50 slettinger i Hosted
Erase
NYHET! Rapporteringsmodul kr. 21 500,Denne modulen er en add-on rapporteringsløsning
for å kunne dokumentere at degaussede medier er
slettet 100 % sikkert. Denne modulen passer meget
godt i et produksjonsmiljø der den kan linkes opp
mot Blancco slettesoftware og Blancco
Management Console

Send gamle lagringsmedier til Ibas
Ibas tilbyr sertifisert datasletting ved hjelp av
slettesoftware og degausser. Slettes større batcher
bekreftes dette i et samlesertifikat. Hvis de slettede
mediene ikke skal returneres avhendes disse i henhold
til miljømessige krav for resirkulering.
Slett med degausser hos Ibas:
100 harddisker for kr. 7.000,-
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«Skrote»
lagringsmedier
Kommandoene “delete”
eller “format” beskytter
ikke data fra å bli
gjenopprettet. Selv en
PC-nybegynner kan kjøre
en recovery software på
disken og gjenopprette
de fleste slettede filene.
Fysisk ødeleggelse ved
hjelp av en elektrisk drill,
hammer, slegge eller
andre verktøy reduserer
absolutt mulighet for
datarekonstruksjon, men
Ibas har bevist mang
en gang hvordan det er
mulig å gjenopprette
data fra harddisker som
er blitt knust og som
tilsynelatende er døde.

