Blancco Toolkit 2.0
Een eenvoudige, lichte en draagbare oplossing
voor al uw dataverwijderingsbehoeften onderweg.
Blancco Toolkit 2.0 is de perfecte, draagbare en volledig
zelfstandige dataverwijderingsoplossing waarvoor u geen
netwerk of internetverbinding nodig heeft. Ontworpen
voor dataverwijdering ter plaatse en op andere locaties.
Door de behuizing van koolstofvezel heeft het een
slimme en professionele uitstraling.
Verbeterde productiviteit door snelle
en eenvoudige dataverwijdering

Gemoedsrust met 100% veilige dataverwijdering

Een draagbaar en gebruiksvriendelijk instrument voor onderweg en voor verwijdering ter plaatse en op andere locaties
Het gemak van het onbeperkt opslaan van licenties

TECHNISCHE SPECIFICATIES
GEBRUIKERSBEHEER
& DRAAGBAARHEID:
• Eenvoudig te installeren
en uiterst gebruiksvriendelijk
• Functioneert als een
volledig zelfstandig
verwijderingsinstrument; een
netwerk of verbinding met het
internet is niet nodig
• Software op maat
voor uw organisatie
• Door het kleine formaat is de
benodigde opslagruimte minimaal
(300mm x 205mm x 75mm,
gewicht 1,2 kg)
• De aantrekkelijke behuizing van
koolstofvezel is compact en licht

Blancco Toolkit 2.0
Blancco Toolkit 2.0 is het ideale instrument
om organisaties te helpen met het beveiligen
van hun data en het voorkomen van dataverlies.
De uitgebreide verwijderingsrapporten zijn van
essentieel belang voor auditingdoeleinden.

100

VERWIJDERING:
• Voert per kit 75-100 verwijderingen
per dag uit
• Bouwt een veilig
datavernietigingsproces
in slechts 5 minuten
• Voldoet aan erkende,
internationale richtlijnen
voor veilige dataverwijdering
• Perfect voor dataverwijdering
op één of meerdere locaties

INHOUD:
• De buitenste behuizing is van
koolstofvezel (300mm x 205mm
x 75mm, gewicht 1,2 kg)
• Blancco software CD
• HASP-sleutel voor het opslaan
van licenties
• 4GB USB met standaard
USB-opstarttoepassing
• Superheldere led-zaklamp
• 12-in-1 multi-tool

RAPPORTAGE EN AUDITING:
• Genereert na iedere
verwijdering automatisch
gecertificeerde, gedetailleerde
verwijderingsrapporten
• Beschermt tegen aansprakelijkheid
voor het uitlekken van gegevens
door uitgebreide rapporten
te genereren als bewijs van
verwijdering
• De rapporten bieden
gedetailleerde gegevens omtrent
IT-middelen, zoals service- en
inventaristags en serienummers

Kan per kit 75-100 verwijderingen
per dag uitvoeren
Een proactieve oplossing voor het onbedoeld uitlekken van gegevens op één of meerdere locaties
Faciliteert de veilige verkoop of
het hergebruik van IT-middelen
Genereert uitgebreide verwijderingsrapporten voor auditingdoeleinden
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