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CERTIFIKOVANÝ
VÝMAZ DAT:
INDIVIDUÁLNĚ,
BEZPEČNĚ, ÚČINNĚ.
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Kdo myslí na
smazání dat včas ...
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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 manipulací
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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INDIVIDUÁL

BEZ

– Variabilní koncepce smazání dat pro různá datové úložiště

–Ú
 plná automatizace zaručuje vysokou bezpečnost
procesu; žádné ruční zásahy při výmazu; minimalizace
náchylnosti k chybám

ODSTUPŇOVANÉ KONCEPCE
ŘEŠENÍ VÝMAZU DAT

AUTOMATIZOVANÝ A
CERTIFIKOVANÝ PROCES

– Individuální procesy mazání podle požadavků na ochranu
a podle tříd dat
–K
 ombinace různých postupů výmazu a
bezpečnostních norem
– Zavedené normy, standardy (DoD, BSI) a certifikace
nezávislými institucemi (TÜV/DEKRA)

–1
 00% sledovatelnost všech zařízení
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–C
 ertifikát o výmazu specifický pro daná zařízení
– Vhodný i pro velké objemy dat (průtok, rychlost)

BEZPEČNÁ TREFA
DO ČERNÉHO!

ZACHOVÁNÍ

ODLEHČUJÍCÍ

–P
 odpora optimalizace procesů spojených s koncem
životnosti ve smyslu průběžné optimalizace investic

– S oučást rozsahu služeb Managed Desktop Solutions (MDS)
společnosti CHG-MERIDIAN

–P
 řesně přizpůsobené koncepce výmazu podle
kombinace technických a obchodních podmínek

–K
 omplexní řízení veškerých zařízení pod jednou střechou,
strategické i operativní

– S tanovení úrovní zabezpečení a tříd ochrany s
přihlédnutím k optimálnímu znovupoužití

–D
 oprovodné koncepce používání během životního cyklu
podle technických a obchodních hledisek

NIŽŠÍ CELKOVÉ
NÁKLADY

INTEGRACE DO SILNÉ
SERVISNÍ STRATEGIE

–M
 aximální odlehčení, snížení nákladů a rizik,
inteligentní controlling řízení stolních počítačů
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UROVNĚ ZABEZPEČENÍ A
TŘÍDY OCHRANY
TŘÍDA OCHRANY

Interní data
Citlivá data

TŘÍDA OCHRANY

Mimořádně citlivá data
Utajovaná data
Tajná data podléhající vysoké ochraně

VYHODNOCENÍ RIZIK

ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ

Všeobecná data

TŘÍDA OCHRANY

VÝMAZ

VÝMAZ &
ZNIČENÍ

Tajná data podléhající nejvyšší úrovni ochrany
Volbu metody výmazu určuje vždy stupeň potřebné ochrany.

INDIVIDUÁLNĚ, BEZPEČNĚ,
HOSPODÁRNĚ

Ať už se jedná o SSD, hybridní nebo USB flash paměť v noteboocích,
smartphonech a jiných mobilních zařízeních – společnost
CHG-MERIDIAN poskytuje přizpůsobené a hospodárné koncepce
mazání pro různá datové 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.
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ZERTIFIZIERTE DATENLÖSCHUNG
VON CHG-MERIDIAN
eraSURE®
Geräterückführung
durch den Kunden

Servergesteuerte Löschung
im biometrisch abgeriegelten
Sicherheitsbereich

eraSURE®+
Geräterückführung
durch CHG-Meridian

DAS eraSURE®
LÖSCHVERFAHREN

Verplombter Transport

Das eraSURE® Löschverfahren ist ISO-zertifiziert* und
BSI-Grundschutzkonform**. Es erstreckt sich von der einfachen
Datenlöschung bis hin zur physikalischen Vernichtung des
Datenträgers.

Servergesteuerte Löschung
im biometrisch abgeriegelten
Sicherheitsbereich

Für besonders sensible Daten mit hohem Schutzbedürfnis
empfehlen wir eraSURE®+. Hier beginnt der Prozess bereits mit der
sicheren Abholung der Geräte, er beinhaltet den verplombten
Transport und endet mit der servergesteuerten Datenlöschung in
einem biometrisch abgeriegeltem Sicherheitsbereich.
* ISO mit Baustein 27001 und 9001:2015 **BSI-konforme Datenlöschung nach Baustein B1.15
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TEIL ALLER LÖSUNGEN
VON CHG-MERIDIAN
Der Lifecycle ist anwendbar für alle Lösungen von
CHG-MERIDIAN. In der End-of-Life Phase lassen sich
durch eraSURE® Aufwände reduzieren und Investitionen
optimieren. Die Datenspeicher aller Geräte, ob
Mobilgeräte, Drucker oder PCs, können mit eraSURE®
sicher und nachweislich gelöscht werden.
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UNSERE STANDORTE

CHG-MERIDIAN IN DER WELT
DEUTSCHLAND

Weingarten (HQ), München, Nürnberg, Bielefeld,
Düsseldorf, Groß-Gerau, Hamburg, Berlin, Stuttgart

EUROPA

Paris (FR), Lyon (FR), Monza (IT), Rom (IT),
Barcelona (ES), Madrid (ES), Baden (CH),
Wien (AT), Grimbergen (BE), Egham (UK),
Daventry (UK), Dublin (IE), Rotterdam (NL),
Moskau (RU), Ljubljana (SI), Prag (CZ),
Warschau (PL), Bratislava (SK), Oslo (NO),
Skien (NO), Stockholm (SE), Helsinki (FI),
Kopenhagen (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)

CHG-MERIDIAN ist ein weltweit führender
Anbieter individueller Nutzungskonzepte
für effizientes Technologiemanagement.
Als Finanzberater und Technologiemanager
bietet das Unternehmen maximale Entlastung
entlang des Technologie-Lifecycle.
Kunden mit Investitionsprojekten in den

Bereichen IT und Telekommunikation,
Industrie und Healthcare profitieren
nachhaltig von reduzierten Kosten und
Risiken, ebenso von einem intelligenten
Controlling zur technischen und
kaufmännischen Steuerung ihrer
Gerätelandschaft.
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www.chg-meridian.com

