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CERTIFIKOVANÉ  
MAZÁNÍ DAT:  
INDIVIDUÁLNĚ,  
BEZPEČNĚ, ÚČINNĚ
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KDO MYSLÍ NA SMAZÁNÍ DAT VČAS...

... ZVÝŠIL BEZPEČNOST 
A SNÍŽIL NÁKLADY.

Obchodní kompetence a technologické know-how – na tom 
je založena inteligentní metoda pro remarketing zařízení 
a zničení dat společnosti CHG-MERIDIAN: bez revizí  
a v souladu s předpisy na základě zavedených standardů 
a současně hospodárně. Přesně podle sloganu společnosti 
CHG-MERIDIAN: Efficient Technology Management.
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INDIVIDUÁLNĚ

ODSTUPŇOVANÉ  
KONCEPCE VÝMAZU DAT
–  Variabilní koncepce smazání dat pro různá datová úložiště
–  Individuální procesy mazání podle požadavků na ochranu  

a podle tříd dat
–  Kombinace různých postupů výmazu  

a bezpečnostních norem
–  Zavedené normy, standardy a certifikace  

nezávislými orgány  
(certifikace ISO podle modulu 27001 a 9001:2015  
a také v souladu s BSI podle modulu B1.15)

BEZPEČNĚ

AUTOMATIZOVÁNO  
A CERTIFIKOVÁNO
–  Úplná automatizace zaručuje vysokou bezpečnost  

procesu; žádné ruční zásahy při výmazu; minimalizace  
náchylnosti k chybám

–  100% sledovatelnost všech zařízení
– Certifikát o výmazu specifický pro daná zařízení
–  Vhodný i pro velké objemy dat (průtok, rychlost)

ZACHOVÁNÍ HODNOTY

NIŽŠÍ  
CELKOVÉ NÁKLADY
–  Podpora optimalizace procesů spojených s koncem  

životnosti ve smyslu průběžné optimalizace investic
–  Přesně přizpůsobené koncepce výmazu dat podle kombinace  

technických a obchodních podmínek
–  Stanovení úrovní zabezpečení a tříd ochrany s  

přihlédnutím k optimálnímu znovupoužití

ODLEHČUJÍCÍ

INTEGRACE DO  
SILNÉ  
SERVISNÍ STRATEGIE
–  Součást všech řešení od společnosti CHG-MERIDIAN
–  Komplexní řízení veškerých zařízení pod jednou střechou,  

strategické i operativní
–  Doprovodné koncepce používání během životního cyklu  

podle technických a obchodních hledisek
–  Maximální odlehčení, snížení nákladů a rizik, inteligentní 

controlling řízení Vašich položek

 eraSURE®
BEZPEČNOST,  

TREFA DO ČERNÉHO!
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UROVNĚ ZABEZPEČENÍ  
A TŘÍDY OCHRANY

Volbu metody výmazu určuje vždy stupeň potřebné ochrany.

SSD a hybridní paměť a flash paměť, vhodné v notebooku,  
Ttabletech, tiskárnách, smartphonech a dalších zařízeních –  
CHG-MERIDIAN poskytuje naprosto přesné a hospodárné  
koncepty mazání pro různá datová úložiště.  

Volbu metody výmazu určuje vždy stupeň potřebné ochrany. Každý 
zákazník obdrží koncepci řešení individuálně přizpůsobenou  
svému stavu zařízení a dat, která propojuje bezpečnostní aspekty  
s co nejvyšší zbytkovou hodnotou zařízení. Za každou smazanou 
položku obdrží zákazník jeden mazací certifikát.

INDIVIDUÁLNĚ,  
BEZPEČNĚ, HOSPODÁRNĚ 

VÝMAZ & 
ZNIČENÍTŘÍDA OCHRANY 

TŘÍDA OCHRANY 

TŘÍDA OCHRANY 
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Všeobecná data

Interní data

Citlivá data

Mimořádně citlivá data

Utajovaná data

Tajná data podléhající vysoké ochraně

Tajná data podléhající nejvyšší úrovni ochrany

VÝMAZ
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Přeprava zaplombovaného 
nákladu

eraSURE®

Vracení přístroje 
zákazníkem

Vracení přístroje 
společností 

CHG-Meridian

Výmaz řízený serverem 
v biometricky uzavřené 

bezpečnostní zóně

Výmaz řízený serverem 
v biometricky uzavřené 

bezpečnostní zóně

eraSURE®+

Pro mimořádně citlivá data s vysokými požadavky na ochranu 
doporučujeme eraSURE®+. Proces začíná již bezpečným 
vyzvedáváním zařízení, obsahuje zapečetěnou přepravu a končí 
serverově řízeným odstraněním dat v biometricky uzavřené 
bezpečnostní zóně.

CERTIFIKOVANÉ MAZÁNÍ  
DAT CHG-MERIDIAN

*  ISO s modulem 27001 a 9001:2015   

**  Výmaz dat  v souladu s BSI podle modulu B1.15

Mazací postup eraSURE® je certifikován dle ISO* a je v souladu  
se základní ochranou BSI**. Zahrnuje jednoduché mazání dat až  
po fyzické zničení nosiče dat. 

MAZACÍ POSTUP  
eraSURE®
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SOUČÁST VŠECH  
ŘEŠENÍ OD SPOLEČNOSTI 
CHG-MERIDIAN
Životní cyklus je platný pro všechna řešení 
CHG-MERIDIAN. Ve fázi End-of-Life je možné snížit 
náklady a optimalizovat investice pomocí systému 
eraSURE®. Paměti všech zařízení pro ukládání dat, jako 
jsou mobilní zařízení, tiskárny nebo počítače, lze 
pomocí systému eraSURE® bezpečně a prokazatelně 
vymazat.



NĚMECKO
Weingarten (HQ), Mnichov, Norimberk, Bielefeld, 
Düsseldorf, Groß-Gerau, Hamburk, Berlín, Stuttgart

EVROPA
Paříž (FR), Lyon (FR), Monza (IT), Řím (IT),  
Barcelona (ES), Madrid (ES), Baden (CH),  
Vídeň (AT), Grimbergen (BE), Egham (UK),  
Daventry (UK), Dublin (IE), Rotterdam (NL),  
Moskva (RU), Ljubljana (SI), Praha (CZ),  
Varšava (PL), Bratislava (SK), Oslo (NO),  
Skien (NO), Stockholm (SE), Helsinki (FI),  
Kodaň (DK)

AMERIKA
New York (US), Woodland Hills (US), Chicago (US),  
Dallas (US), Boston (US), Windsor (CA), Monterrey (MX), 
Mexico City (MX), Guadalajara (MX), São Paulo (BR)

AUSTRÁLIE
Sydney (VYP)

NAŠE SPOLEČNOST 
Společnost CHG-MERIDIAN je předním 
světovým dodavatelem individuálních 
koncepcí používání pro účinné řízení 
technologií. Jako finanční poradce 
a manažer technologií nabízí společnost 
maximální odlehčení během celého životního 
cyklu technologií.  

Zákazníci s investičními projekty v oblasti IT 
a telekomunikací, průmyslu a zdravotní péče 
trvale profitují ze snížených nákladů a rizik, 
stejně jako z inteligentního controllingu za 
účelem technického a obchodního řízení své 
flotily IT zařízení. 
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NAŠE POBOČKY

CHG-MERIDIAN VE SVĚTĚ

www.chg-meridian.com


