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Onko asiakkaallasi tarve hävittää tietoa?
Auta asiakkaitasi ottamaan käyttöönsä oikeanlaiset tiedonhävitysrutiinit. Jos tarkoituksena on
suojata yrityksen arvokkaimpia tietoja päätymästä vääriin käsiin, on tietojen hävittämisessä ja
käytöstä poistettavien laitteiden kierrätyksessä käytettävä sertifioituja tiedonhävitysratkaisuja.
Monilla yrityksillä on tarkat määräykset erilaisten tietojen, kuten kirjanpitoaineisto ja
asiakastiedot, säilytysajoista. Harvemmilla sen sijaan on selkeä ohjeistus tarpeettomien tai
vanhentuneiden tietojen hävittämiseen työasemista, levyasemista, palvelimista tai muista
tallennusvälineistä.

Miten tiedot voidaan hävittää?
Ylikirjoitusohjelmat
Blancco-ohjelmat tietojen hävittämiseen
työasemista, palvelimista, virtuaalikoneista, LUNeista,
älypuhelimista, tableteista ja flash-muistilaitteista
sekä yksittäisten tiedostojen ja hakemistojen
turvalliseen poistamiseen.

Ontrack Hosted Erase
Ontrack Hosted Erase on pilvipalvelumalli, jossa
tallennusvälineiden turvatyhjennysten suorittajan
kannalta epäoleelliset ylläpitotoiminnot on siirretty
”pilveen” Ibas Kroll Ontrackin ylläpitämiksi. Palvelu
toimii Internet-yhteyden välityksellä missä tahansa
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
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Ennaltaehkäisee – estää tietovuodot käytöstä
poistettavien laitteiden mukana ja suojaa yrityksen
mainetta
Auditointikelpoinen – kontrolli kaikista
turvatyhjennyksistä omissa käsissä
Edullinen – ei edellytä laite- tai
ohjelmistoinvestointeja
Riskitön – ei pitkävaikutteisia kustannuksia tai
taloudellisia sitoumuksia
Joustava – toimii Internet-yhteydellä missä tahansa
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Vakioi – yksi toimintamalli lähes kaikkiin yrityksen
tiedonhävitystarpeisiin
Säästää luontoa ja rahaa – laitteet säilyvät toimintakuntoisina
Turvallinen – palvelussa hyödynnetään Ibas Kroll Ontrackin
turvallista konesalia ja suomalaisen Blanccon sertifioituja
ohjelmistoteknologioita

2 myyntitapaa:
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Jälleenmyynti: Palvelu voidaan jälleenmyydä asiakkaan
omaan käyttöön, jolloin asiakkaalla on suora pääsy palvelun
hallintakonsoliin.
Tiedonhävitys palveluna: Palveluntarjoaja voi ostaa
tarvittavan määrän lisenssejä ja myydä tallennusvälineiden
turvatyhjennyspalvelun asiakkailleen avaimet käteen
-ratkaisuna.

Magnetointilaite
Ontrack Eraser Degausser -magnetointilaitteessa on erittäin
voimakas magneettikenttä, jolla kiintolevyt ja magneettinauhat
voidaan tyhjentää 100 % luotettavasti.
Tiedot hävitetään altistamalla tallennusväline voimakkaalle
magneettikentälle, joka tuhoaa tallennusvälineestä kaikki
tiedot. Ontrack Eraser Degausser generoi kiintolevyn
tallennuspinnoille jopa 10 000 gaussin magneettikentän. Kentän
huippuvoimakkuus on 18 000 gaussia.
Norjan kansallinen turvallisuusviranomainen (NSM) ja
brittiläinen CESG ovat myöntäneet magnetointilaitteelle
turvallisuussertifikaatin.

Tallennusvälineiden
murskaus
Tiedoston vetäminen
roskakoriin tai kiintolevyn
alustaminen ei poista
tiedostoja fyysisesti.
Näin poistetut tiedostot
voidaan yleensä palauttaa
tiedonpalautusohjelmalla
hyvin helposti. Laitteiden
rikkominen porakoneella,
vasaralla, lekalla tai
muulla vastaavalla
työkalulla vähentää
tietojen palautuksen
onnistumistodennäköisyyttä
oleellisesti. Siitä huolimatta
olemme useasti todistaneet,
kuinka murskatuista
ja silminnähden
käyttökelvottomista
kiintolevyistä on onnistuttu
palauttamaan tiedostoja.

Palvelu
Ibas Kroll Ontrack tarjoaa sertifioituja tiedonhävityspalveluja
yhteistyökumppaneilleen. Suurempien tallennusvälineerien käsittely vahvistetaan yhdellä koontiraportilla. Mikäli
turvatyhjennettyjä laitteita ei palauteta asiakkaalle, ne
kierrätetään ympäristövaatimusten mukaisesti.
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