Blancco Mobile
Veilige dataverwijdering voor smartphones en tablets
Vereenvoudig de veilige verwijdering, het hergebruik
of de verkoop van uw draagbare apparaten door
gevoelige gebruikersgegevens zoals e-mailberichten,
contacten en foto’s voorgoed te verwijderen.
Gemoedsrust met 100% veilige
dataverwijdering
Een efficiënt gestroomlijnd
verwijderingsproces
Het gemak van één oplossing
voor alle platforms
Kostenbesparing door gelijktijdige
verwijderingsprocessen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
AUTOMATISERING & EFFICIËNTIE

RAPPORTEN:

TAALONDERSTEUNING:

• Zeer efficiënt proces - één enkele
operator kan per dag op honderden
smartphones data verwijderen

• De uitgebreide rapporten bevatten
details zoals de naam en het model
van het apparaat, IMEI-code en opslagcapaciteit

• Engels, Frans, Duits en Japans

• Gelijktijdige dataverwijdering op
wel 20 apparaten

Blancco Mobile
Het herstellen van de fabrieksinstellingen biedt niet
de garantie dat data definitief vernietigd zijn. Uw
data kunnen achteraf nog worden teruggehaald. Met
Blancco Mobile bent u verzekerd van uitgebreide en
veilige verwijdering van data op het interne en externe
geheugen van uw apparaat

Veilige en volledige verwijdering

Uitgebreide, internationale ondersteuning

• Volledig compatibel met de Blancco
Management Console ter vereenvoudiging van een compleet gegevensverwijderingsproces

VERWIJDERING:
• Een snel en eenvoudig verwijderingsproces
• Het dataverwijderingsproces kan
binnen enkele minuten worden geïnstalleerd
• De toepassingssoftware kan worden geïnstalleerd op Windows 7
(Ultimate, Pro & Enterprise).
• Ondersteunt alle belangrijke smartphoneplatforms zoals Android,
BlackBerry, iOS, Nokia Symbian en
Windows

• Rapporten kunnen worden geëxporteerd als PDF, XML en CSV

• Andere taalondersteuning is binnenkort beschikbaar. Vraag uw
vertegenwoordiger van Blancco om
meer informatie.

ONDERSTEUNDE MEDIATYPEN

• Er kunnen extra velden (bv. de
naam van de klant en de ID van het
apparaat) aan de rapporten worden
toegevoegd

• Alle iOS-toestellen

• Rapportages zijn eenvoudig
te uploaden naar de Blancco
Management Console

• Nokia Symbian

• Android (telefoons & tablets)
• BlackBerry
• Windows

AUDITING:
• Gebruiksvriendelijke filterfuncties
en inzage in rapporten
• Uitgebreide verwijderings-informatie (statistieken) beschikbaar
• Eenvoudige opties voor distributie
van rapporten
• Door de volledige transparantie
van het verwijderingsproces bent
u verzekerd van een betrouwbare
audittrail

Snelle, eenvoudige en gelijktijdige dataverwijdering voor meerdere opslagapparaten
Door de uitgebreide rapporten bent
u verzekerd van een transparante audittrail

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

