PRODUKTOVÝ LETÁK

KEEP IT SECURE

ZNIČTE SVÁ DATA
BEZPEČNĚ
RYCHLE
JEDNODUŠE
EFEKTIVNĚ
TrustPort Disk Shredder je bezpečnostní software, který umožňuje bezpečné a centrálně řízené
mazání disků či jiných digitálních úložných zařízení. Jeho hlavním úkolem je mazat data bezpečným
způsobem tak, aby nebylo možné jejich obnovení. Veškeré mazání probíhá uživatelsky (administrátor)
a všechny výsledky, reporty, nastavení, uživatelské údaje jsou uloženy na serveru centrální správy.

BEZPEČNÉ MAZÁNÍ DAT

Díky TrustPort Disk Shredder můžete mazat nepotřebná data přesně podle svých potřeb a specifikací.
O každém smazání navíc získáte ověřený důkaz v podobě digitálně podepsaného reportu pro potřeby
případných auditů ve vaší společnosti.

RYCHLÁ PRÁCE S NEPOTŘEBNÝMI DATY

Použité mazací metody a centrální řízení procesů v rámci TrustPort Disk Shredder umožňují rychlejší
a efektivnější zpracování nepotřebných dat také v návaznosti na využití zdrojů a financí.

JEDNODUCHÁ INTEGRACE

TrustPort Disk Shredder je natolik lehkým, ale přitom stále velmi silným nástrojem, že jej můžete
používat prakticky v rámci jakéhokoliv počítače nebo sítě. Jednoduše řečeno, TrustPort Disk
Shredder můžete používat bez ohledu na to, jak vaše síť vypadá a jak je složitá.

EFEKTIVNÍ CENTRÁLNÍ SPRÁVA

Centrální správa umožňuje především dokonalý přehled o všech operacích, které proběhly v rámci
mazání dat. Tyto aktivity jsou přehledně zpracovány ve formě reportů. Kromě toho zde můžete
nastavovat jednotlivé uživatelské práva nebo aktualizovat celou aplikaci vzdáleně.

CLOUDOVÁ TECHNOLOGIE

TrustPort Disk Shredder je možné pořídit také ve formě cloudové aplikace, plnohodnotně využívající
všech funkcí. Díky tomu můžete řídit všechny operace doslova kdykoliv a odkudkoliv, a to díky přístupu
přes zabezpečený webový portál. To znamená také žádné extra požadavky na infrastrukturu.

www.trustport.com
Keep IT Secure

TrustPort, a. s.
Purkyňova 2845/101, CZ-612 00 Brno-Královo Pole, Czech Republic
T +420 541 244 471, F +420 541 235 038, E info@trustport.com

PRODUKTOVÝ LETÁK

KEEP IT SECURE

ZÁKLADNÍ FUNKCE
• Jednoduché spouštění všech operací
• Přehledné uživatelské prostředí
• Jednoduchá správa uživatelů s možností individuálních uživatelských práv a úrovní (operátor,
administrátor, auditor)
• Obsáhlé reporty o všech mazacích operacích
• Rychlý a jednoduchý import, export, úpravy a potvrzení reportů
• Mazání odpovídající standardům DoD, NIST, HMG a CESG
•     Vlastní technologie založená na metodě FIPS 140-2
• Jednoduché nastavení automatizovaných mazacích metod
• Rychlý a jednoduchý start díky bootování z USB nebo CD s vlastním operačním systémem
• Podpora hard disc drives (HDD), solid state drives (SSD) a RAID disků
• Mazání skrytých oddílů
• Export unikátních a digitálně podepsaných reportů
• 4 módy použití - online, vzdáleně, offline s autorizací, offline bez autorizace
• Mazání dat v souladu s vnitřními i vnějšími politikami nebo regulacemi
• Umožňuje splnit opatření ohledně bezpečného mazání dat dle vyhlášky 316/2014 Sb.,
      §8 odstavec 4, písm. c)
• Možnost cloudového řešení

CENTRÁLNÍ SPRÁVA
•
•
•
•
•

Nastavuje mazací uzly
Umožňuje mazat až 1000 disků současně
Ukazuje právě probíhající mazání
Poskytuje přehledy o tom kdo, co, kdy...
Autorizuje uživatele
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• Spravuje uživatelská práva a licence
•     Umožňuje sledovat využití licencí
• Řídí připojené uzly vzdáleně
• Definuje mazací šablony
• Exportuje statistiky do formátů xls, csv nebo pdf
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