Software voor professionele
en veilige gegevensverwijdering

Gegevens wissen
= meer veiligheid
Wanneer je je woning tegen brand
verzekert is dat niet omdat je denkt
dat je huis af zal branden, maar
om jezelf te beschermen voor het
geval er toch brand zou uitbreken.
Bij gegevens wissen gaat het om
hetzelfde principe. Een onderzoek
van het Noorse Centrum voor
Informatiebeveiliging toont aan
dat 55 procent van het midden- en
kleinbedrijf routines hanteert voor
het wissen van gegevens. Deze
bedrijven willen zeker stellen dat
gegevens niet in verkeerde handen
geraken wanneer een computer
wordt weggedaan. Volgens IDC
verwisselen jaarlijks zowat 250 miljoen harde schijven van eigenaar.
Zelfs als alle bestanden in de
prullenbak zijn gestopt en de
harde schijf geformatteerd is kan
een handige IT’er ze op eenvoudige wijze terughalen. Men zou
natuurlijk een voorhamer kunnen
gebruiken om de harde schijf te
vermorzelen, maar dat is duur en
niet erg praktisch. Bovendien is het
niet erg milieuvriendelijk om iets
kapot te maken dat nog gebruikt
en gerecycled kan worden.
Ontrack Eraser Software 3.0 is
de meest flexibele data erasure
software in de markt. Hiermee is
het wissen van gegevens eenvoudig, veilig en voordelig. Ontrack
Eraser Software kan draaien met
Windows en Linux en kan opereren
op netwerken en individuele pc’s,

bijvoorbeeld met gebruik van een
USB-stick. De software hanteert
eenvoudige configuratie, gegevensverwijdering en niet in de laatste
plaats, rapportage op maat. Als u
nieuwe licenties nodig heeft krijgt
u deze via e-mail.
Eenvoudig in gebruik
Wanneer u voor Ontrack Eraser
Software kiest, bent u zeker dat
alle gegevens permanent worden
verwijderd. Waar andere applicaties
alleen de inhoudsopgave verwijderen, wist Ontrack Eraser
Software alle sporen van
informatie zodanig uit dat
deze niet meer kan worden hersteld. Gebruikers
kunnen zelf bepalen welke
standaard ze willen gebruiken. Onder andere bevat
het pakket standaarden
die worden gebruikt door
de nationale veiligheidsdiensten van Noorwegen,
Zweden, Engeland en
Duitsland en door het
Amerikaanse leger.

Ontrack Eraser Software 3.0 is eenvoudig te installeren. U installeert
en configureert de software met
een simpel en intuïtief administratie tool.
U kunt beginnen met het wissen van gegevens zodra u de
Ontrack Eraser Software heeft
geconfigureerd. Dit tool maakt het
onder andere mogelijk om via het
netwerk informatie te verzamelen
over gewiste units en u kunt verschillende units tegelijk wissen. De

standaardverwijderingsprocedure
geeft snel een goed resultaat en
deze bevelen we dan ook aan, maar
u kunt natuurlijk vrij kiezen uit een
aantal standaardprocedures die
goedgekeurd zijn door overheden
en het leger in Europa en de
Verenigde Staten.
Een oplossing voor iedere situatie
Ontrack Eraser Software is een
one-size fits-all oplossing met
een vaste prijs per verwijdering.
Licenties en verwijderingsrapporten worden door een centrale
server beheerd. De licenties staan
op een USB-dongle die per e-mail
met extra licenties kan worden
aangevuld. Het meest gangbare
scenario is om de PC waarvan u
gegevens wil wissen aan een netwerk te koppelen. Het verificatie
verzoek en de verwijderingsrapporten worden automatisch
via het netwerk naar uw server
gestuurd. In dit scenario wordt
de licentie van de server USBdongle afgehaald. Indien u niet
in staat bent om de PC waarvan
u gegevens wil verwijderen aan
het netwerk te koppelen, kunt u
gebruik maken van de mobiele
USB dongle.

Uitgebreide rapportage
Traceerbaarheid en controle zijn
belangrijk met het oog op veiligheid. Ontrack Eraser Software 3.0
heeft een krachtig rapportage tool
dat uitgevoerde verwijderingen van
een netwerk of van individuele pc’s
verzameld. U ontvangt een simpel
en duidelijk rapport dat u met een
klik van de muis per e-mail of in
een XML formaat kunt verzenden.
Door emailregels af te spreken met
de ontvanger komen alle verwijderingsrapporten netjes en simpel in
een folder terecht.
Ontrack Eraser Software 3.0
bevat het volgende
■■Linux client
■■Windows client

Systeemvereisten
Ontrack Eraser erasure-klant
voor Windows ™
■■Windows XP, Windows Vista,
Windows 2000, Windows 2003
■■Geheugen: 64MB
■■20 MB vrije ruimte
op de harde schijf
Ontrack Eraser erasure-klant
voor Linux
■■IBM compatibele PC met een
Pentium processor of groter
■■Support voor VGA 800 x 600 of
hoger (VESA compatibel)

■■Erasure server

■■Geheugen: CD/DVD start-up
64MB, USB, PXE, & RIS (WDS)
start-up 128 MB

■■USB geheugenstick
met licenties

Ontrack Eraser Netwerk Server
(OENS)

■■Administratie tool

■■Windows XP, Windows Vista,
Windows 2000, Windows 2003

■■Configuratie tool
■■Rapportgenerator

■■Geheugen: CD/DVD start-up
64MB, USB, PXE, & RIS (WDS)
start-up 128 MB
■■20 MB vrije ruimte op de
harde schijf
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