Blancco Management Console
Een complete, gecentraliseerde oplossing
voor dataverwijdering en rapportage.
Blancco Management Console is ontworpen ter ondersteuning van
verwijderingsprocessen voor IT-middelen, inclusief distributie van de
dataverwijderingssoftware, hardware bezittingenbeheer en verwijderingsrapportage voor audit-doeleinden.
Verbeterde productiviteit waardoor tijd
en geld wordt bespaard
Door remarketing wordt de waarde
van IT-middelen gemaximaliseerd
Gemoedsrust door verbeterde beveiliging

Gebruiksvriendelijk beheer van levenscyclus

TECH SPEC
GECENTRALISEERD
PROCESBEHEER :
• Webservice-interfaces (API)
voor naadloze aansluiting op
bestaande AMS/ERP-systemen
• Compleet online beheer van het
dataverwijderingsproces
• Verwijderingsbeheer op afstand
(inclusief controle op
voortgangsstatus)

Blancco
Management Console
Deze nieuwe generatie Blancco Management Console
is een complete, gecentraliseerde oplossing voor
dataverwijdering en rapportage.
Geavanceerde functies
voor rapportage en auditing
Gecentraliseerde opslag van
verwijderingsrapporten voor audittrail
Naadloze integratie met
bestaande AMS/ERP systemen*

• Volledig geautomatiseerd met
minimale gebruikersinteractie
• Ingebouwd functiebeheer en
onbeperkte gebruikershiërarchie

RAPPORTEN:
• Uitgebreide dataverwijderingsrapportages en -statistieken
• De volledige hardware- en
software-details worden
opgenomen (inclusief meer dan
250 hardware-specificaties)

• Toevoegen van door gebruikers
gecreëerde rapporten voor nietfunctionerende IT-middelen

AUDITING:
• Bewijs van dataverwijdering die
voldoet aan de wetgeving
• Uitgebreide tracering van ITmiddelen en Chain of Custody
(CoC) voor inzicht in de procesen informatiestroom
• Volledige transparantie van het
verwijderingsproces

TAALONDERSTEUNING:
• Engels, Frans, Duits, Japans,
Russisch en Spaans
• Neem voor details contact
op met uw Blanccosalesvertegenwoordiger.

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN:
• Dual Core processor of beter
• 2048 Mb RAM
• 40 Gb HDD
• Network Interface Card
• Beeldscherm

TOEGANGSCONTROLE EN
GEBRUIKERSBEHEER:
• Uitgebreide
databaseondersteuning
• Eenvoudig gebruikersbeheer,
inclusief ondersteuning voor
Active Directory

• Toetsenbord en muis
• Beschikbare USB-poort
• Java Runtime Environment 1.6.0
• of groter (besturingssysteemonafhankelijk)

• Aanpasbare gebruikersrechten

• Eenvoudig importeren,
exporteren, e-mailen en valideren
van rapporten

• Toewijzing van functionele
groepen (operationeel manager,
operator, auditor, etc.)

• Rapporten beschikbaar in de
indelingen CSV, PDF en XML

• Ingebouwd licentiebeheer voor
verwijdering

• Snel en gebruiksvriendelijk
opzoeken van rapporten

Eenvoudig beheer van
het dataverwijderingsbeleid
Eenvoudig, integreerbaar
gebruikersbeheer
* Asset Management System
& Enterprise Resource Planning

0800 5765 565, info@krollontrack.nl
www.ontrackdatarecovery.nl

