
Megbízható megoldás 
a minősített adattörlésre

Miért a Blancco?

Legfontosabb előnyök

Tekintse meg minősítéseinket 
a weboldalunkon

Adattörlés
22 különböző

nemzetközi
szabványnak
megfelelően

Gyors és
biztonságos
minősített
adattörlés

Testre szabható és
 felhasználóbarát 

kezelőfelület

Átfogó és
automatikus

jegyzőkönyvezés

            

                   
   

Telepítés
 • IT adminisztráció

• MC telepítés
• Szoftverdisztribúció 
 (MSI, EXE)
• A kliens egyszerű terjesztése

 • Vállalati / Adatközpont
• Adat életciklusának kezelése
• Nincs leállási idő
• Automatizált 
 munkafolyamatok
• Időalapú elő�zetés

• Kiszerelt HDD (RMA)
• Javítások, szervizelés 
 és működtetés

• Munkavállaló távozik
• Lízing lejár
• Az eszköz vagy az adat 
 életciklusa lejár
• Mennyiségalapú elő�zetés

• Selejtezés / adományozás
• Az eszköz �zikailag távozik
• Értékesítés, használt piac

Életciklus-menedzsment

Karbantartás

Életciklus vége

Távozó eszköz

A Blancco tényszerűen a 

minősített adattörlési 

megoldások mértékadó 

gyártója 1997 óta. 

A Blancco megoldásai 

fontos védelmi vonalat 

képeznek a vállalatok számára 

a költséges adatszivárgásokkal 

szemben, emellett lehetővé 

teszik a törvényi előírásoknak 

és auditoknak történő 

megfelelést az adattörlések 

részletes, a hamisítás ellen 

100%-ban védett jegyző-

könyvezésével.

A minősített adattörlési 

megoldásainkat 18 különböző 

állami, nemzetközi és szakmai 

szervezet tesztelte és 

minősítette, majd látta el 

ajánlásával. Nem létezik másik 

IT-biztonsági gyártó, amelynek 

megoldásait ilyen széles körben 

tesztelték volna nemzetbiztonsági 

szolgálatok és független 

laboratóriumok.

A Blancco minősített adattörlési megoldásainak segítségével az Ön 
vállalata véglegesen törölheti a nem kívánt adatokat az összes informatikai 
adathordozóról és a működő informatikai környezetből. Emellett a Blancco 
Management Console egyszerűvé teszi az informatikai eszközök törléséről 
kiállított részletes és elektronikusan aláírt jegyzőkönyvek nyilvántartását és 
visszakeresését. Ennek segítségével a vállalat megfelelhet a legszigorúbb 
uniós és hazai adatvédelmi előírásoknak és útmutatásoknak, beleértve 
az EU GDPR, a PCI DSS, a HIPAA, az ISO 27001 és az ISO 27040 előírásait.
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Ha szeretne többet tudni a Blancco termékeiről, 
keresse fel a blancco.hu weboldalt.

Blancco minősített adattörlési megoldások

MOBILE DEVICE ERASER DRIVE ERASER

• Támogatja az iOS, Android, Windows Phone és BlackBerry 
 operációs rendszereket

• Gyorsan törli az adatokat akár 50 eszközön párhuzamosan

• Automatikusan kiválasztja a leggyorsabb és leghatékonyabb törlési eljárást

• A hatósági előírásoknak és iparági sztenderdeknek megfelelően törli 
 az adatokat és generálja le az auditáláshoz szükséges jegyzőkönyveket

• Széles körben támogatja a különböző platformokat

• Fut WinPE környezetből a speciális forgatókönyeknek megfelelően

• Fertőtleníti az adatoktól az olyan adathordozókat,  
 mint az USB-kulcsok és az SD-kártyák

• Támogatja 16, 24 vagy 32 eszköz egyidejű törlését munkaállomásonként 
 (hardver függvényében)

• Terjeszthető .exe fájlként vagy .msi csomagként

• Véglegesen és visszaállíthatatlan módon törli az adatokat párhuzamosan 
 több HDD és SSD meghajtóról

• Automatizálja a BIOS Freeze Lock eltávolítását

• Telepíthető helyileg és távolról

• Képes a RAID kon�gurációk lebontására és kezelésére

• Kezeli a legújabb PCIe és NVMe technológiákat 

• Biztonságosan törli a virtuális szervereken és gépeken tárolt adatokat

• Többféle – automatikus, fél-automatikus és manuális – folyamatot támogat

• Egyszerűen integrálható VMware rendszerekhez

• Fájlok és mappák biztonságos törlése

• Merevlemez szabad területének (slack space) törlése

• Előző verziók törlése

• Automatizált és ütemezett törlési lehetőség

• Telepítés .msi csomagból és központi nyilvántartás

LUN ERASER VIRTUAL MACHINE ERASER

REMOVABLE MEDIA ERASER FILE ERASER

Tulajdonos

A Blancco Technology Group nemzetközi 
vállalat, amelynek részvényei a Londoni 

AIM Tőzsdére vannak bevezetve.

Fontosabb nemzetközi 
minősítések és ajánlások

NATO
Common Criteria EOL 3+

TÜV Süd
CESG

Weboldalunkról
letölthető útmutatók

Törölni kötelező
Útmutató munkáltatók és informatikai szolgáltatók számára 

a NAIH állásfoglalása alapján

Az adattörlés legjobb gyakorlatai

Weboldalukon többek között 
az alábbi esettanulmányokat éri el:

Hágai Önkormányzat • Samsung
eBay • Vietnámi Nemzeti Bank

LON: BLTG

Esettanulmányok

Nemzetközi minősítések
és ajánlatások száma

18

Alapítva

1997

Az ön viszonteladója:


