Blancco 5
Wis gegevens op een veilige manier
van pc's, laptops, servers en opslagomgevingen.
De meest geavanceerde dataverwijderingsoplossing op de markt. Deze
nieuwe generatie verwijderoplossing komt tegemoet aan de complexe
behoeften van klanten voor een groot aantal opslagapparaten.

Gemoedsrust met 100% veilige
dataverwijdering
U bespaart tijd, geld en middelen door
proces-efficiëntie
Gebruikersgemak door uitgebreide
hardware-ondersteuning
Volledig geautomatiseerd, dus minimale
gebruikersinspanning

TECHNISCHE SPECIFICATIES
CONFIGUREREN
EN AUTOMATISEREN:
• Pas verwijdersoftware aan
specifieke wensen aan, zoals
het vooraf selecteren van
verwijderstandaards en
beveiligingsfuncties
• Verbeterde bruikbaarheid voor
snellere en efficiëntere processen
• 3 procesautomatiseringsopties:
normaal, semiautomatisch en
automatisch

OPSTARTEN:

Blancco 5
Deze volledig geautomatiseerde en
centraal beheerde verwijderoplossing biedt
hoogwaardige efficiëntie en productiviteit.
Snelle, gelijktijdige dataverwijdering
van meerdere opslagapparaten
Naadloze aansluiting op bestaande
IT-infrastructuur
NIEUWE en revolutionaire
verwijdermethode voor SSD
Geavanceerde rapportagefuncties

• Blancco 5 is platformonafhankelijk
• Verschillende opstartopties, zoals
cd/dvd, usb en PXE
• Op afstand verwijderen met een
MSI-pakket

VERWIJDEREN:
• Wis gegevens op een veilige
manier van pc's, laptops, servers en
opslagomgevingen.
• Razendsnelle, gelijktijdige
verwijdering van meerdere harde
schijven
• IDE/ATA, SCSI, SAS, SATA, Fibre
Channel, FireWire harde schijven
van elk formaat.
• Opheffen van RAID
• Twee weergaven van verwijderen:
standaard en geavanceerd
• SSD-detectie en veilig wissen met
de uit meerdere lagen bestaande
verwijdermethode van Blancco
• Automatische detectie en
ontgrendeling van schijven met
blokkerende vergrendeling

• Uitgebreide lijst van internationale
richtlijnen voor dataverwijdering,
waaronder HMG Infosec Standard
5, OPNAVINST 5239.1A, Extended
NIST 800-88, BSI-GS en DoD
5220.22-M

AUDITING:

• Detectie, verwijdering en
vernietiging van vergrendelde/
verborgen gebieden (DCO, HPA)

TAALONDERSTEUNING:

• Detectie, verwijdering en
vernietiging van sectoren die
opnieuw zijn toegewezen
• Verbeterde opsporing hardware
(geheugen, processor, grafische
kaart, draadloze kaart…)

• Open toepassingsinterface (API)
voor integratie met systemen van
derden (dit is mogelijk met Blancco
Management Console 3)

• Engels, Duits en Japans
• Andere taalondersteuning is
binnenkort beschikbaar. Vraag uw
vertegenwoordiger van Blancco
om meer informatie.

MINIMALE
SYSTEEMVEREISTEN:
• x86 architectuurapparaat

RAPPORTEN:
• Digitaal ondertekend en verzegeld
verwijderingsrapport
• Diverse opties voor het exporteren
van rapportages, inclusief PDF
• Diverse opties voor het opslaan
van rapportages, inclusief USB en
netwerk
• Multitasking – opmaak van
rapporten gedurende het
verwijderingsproces (alleen bij
Blancco)
• De verbeterde opsporing
van hardware draagt
bij aan gedetailleerde
rapportagemogelijkheden
• Uitgebreide
verwijderingsinformatie, inclusief
HDD serienummer/ID apparaat/
details IT-middel voor naadloze
auditprocedures
• Gebruikers per rapport
uitbreidbaar (met de optie voor
toevoeging van “aanpasbare
velden”)

• 512 MB RAM geheugen voor
laptops, voor verwijdering op
servers met 4 of meer HDD’s is
meer RAM vereist
Lokaal verwijderen:
• Cd/dvd-station of usb-poort voor
het opstarten van de software
• SVGA-beeldscherm en VESAcompatibele videokaart voor
grafische gebruikersinterface
• Muis voor bediening van de
software
• Usb-poort voor het opslaan van
rapporten
Verwijderen op afstand (Blancco
Management Console 3 vereist):
• Ethernet NIC
• DHCP-server in lokaal netwerk
voor PXE-opstarten, verwijderen
op afstand en verzamelen van
rapporten
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