Uw afgeschreven
hardware is
altijd geld waard.
Kies voor data wiping & krijg
maximale restwaarde gegarandeerd
terug, zonder afwaardering.

Aan het einde van de levenscyclus van uw
hardware staat u voor een belangrijke keuze.
Wat doet u met hardware die afgeschreven
is? Op legacy apparatuur kan nog heel wat

WAAROM EEN GOEDE DATA REMOVAL
STRATEGY ESSENTIEEL IS
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DATA REMOVAL:
DE MOGELIJKHEDEN

FYSIEKE VERNIETIGING
Veel bedrijven vertrouwen vandaag nog steeds op fysieke datavernietiging.

ONDER DE LOEP

Zowel voor datacenter hardware als werkplekken is fysieke vernietiging van
datadragende hardware mogelijk. Bij fysieke shredding worden enkel de schijven
vernietigd, en blijft de hardware eromheen intact. Zo kunt u de restwaarde van

Bedrijven denken in hun veiligheidsbeleid vaak in eerste instantie aan

deze legacy apparaten terugkrijgen. Toch zijn er ook een aantal nadelen aan deze

netwerkbescherming. Maar ook end-of-life data en hardware moeten een
plaats krijgen in een coherent veiligheidsbeleid. Er zijn verschillende manieren
waarop bedrijven hun verouderde data en afgeschreven hardware kunnen

methode verbonden. Industriële shredders werken onvoldoende op microniveau,
waardoor minuscule memory chips niet worden vernietigd.

verwijderen. We leiden u door de mogelijkheden:

Flowchart voor afgeschreven hardware

SOFTWARE-BASED VERNIETIGING
Als u de resterende waarde van hun hardware wilt terugwinnen, is softwareOude hardware,
wat nu?

based vernietiging de beste keuze. Maar ook hier zijn er verschillende opties
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GRATIS FILE SHREDDING:

SAFE DATA ERASURE:

Met deze methode worden mappen
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schriften voor gegevensbeveiliging en

officiële instanties niet beschouwd als

privacy van onder andere de GDPR.
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DE TOTAALBENADERING
VAN BLANCCO & FOUR IT
KEY FEATURES VAN BLANCCO
Of u nu een on-premise datacenter hebt of een externe cloudprovider gebruikt om uw
bedrijfsinformatie op te slaan, u wil weten dat uw gegevens veilig zijn. Ook als uw data en
hardware end-of-life zijn is veiligheid dus een prioriteit. Van end-of-life drives en servers
tot laptops en telefoons: met de juiste data erasure software verwijdert u op een veilige
manier alle data van uw datacenter en werkplekken.
Om te verzekeren dat uw gegevens veilig zijn, werkt Four IT uitsluitend met de stateof-the-art software van Blancco. Blancco biedt de meest gecertificeerde software voor
data removal. De software werd getest, goedgekeurd en aanbevolen door meer dan 15
overheidsinstanties over de hele wereld. Ook voldoet Blancco aan 25+ normen voor beveiliging en naleving van regelgeving. Zo is het programma onder andere geaccrediteerd
door het Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

BLANCCO
IN EEN
OOGOPSLAG

Één console voor

eenvoudig beheer

Officiële rapportage
& certificatie

Van LUN’s tot SD’s:
een totaalaanpak

Voldoet aan meer dan
25 veiligheidsnormen

FOUR IT GAAT VER(DER)
De beste software kiezen is de eerste stap voor

investering niet verloren gaat. Bij Four IT doen we

veilige dataverwijdering van legacy apparatuur.

geen half werk. Van de deïnstallatie van end of life

Maar ook een correct gebruik van die software is

datacenters en werkplekken tot vervanging en

noodzakelijk. En daarbij komt nog de hele logistieke

migratie: dit zijn de 4 stappen voor data erasure.

organisatie van deïnstallatie en de implementatie
van nieuwe hardware. De praktische kant van dit
verhaal kost veel tijd en knowhow die u niet altijd in
huis hebt. Daarom is het belangrijk om een beroep
te doen op een hands-on partner die u vertrouwt.
Four IT is gespecialiseerd in de verwerking van
legacy IT. Nadat we alle data van afgeschreven
apparatuur hebben gewist met de software van
Blancco, wordt de hardware op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Daarbij kopen we

Onze ijzersterke voorwaarden:
•

Gratis ophalen

•

Gratis dataverwijdering

•

Eigen, verzekerd transport

•

Opslag van hardware in quarantaine

•

Datawiping conform ISO-normen

•

Datawiping op locatie of bij Four IT

•

Gegarandeerd bod voor restwaarde,

U bent op zoek naar een partner die écht meedenkt

zonder afwaardering

en écht voor u klaarstaat? Voor onze klanten servicen

ALLES BEGINT BIJ EEN GOED GESPREK

we alles met een stekker, behalve de stofzuiger.

de restwaarde van de hardware op, zodat uw

FOUR IT biedt het complete portfolio aan,
van inruilen, kopen, beheer, consultancy tot clouddiensten. Geen loze beloften, maar ijzersterke service.

Deïnstallatie
hardware

Data wiping
met Blancco

Opkopen
restwaarde

Vervanging
en migratie

ONTDEK UW VOORDEEL

Geen loze beloftes, alleen maar sterke garanties:

10% cashback.
Tegoed van 10% op logistieke diensten bij de aankoop van nieuwe hardware.
Koopt u dus voor €100.000 hardware bij Four IT, dan krijgt u €10.000 cashback
voor installatie, wiping, clouddiensten en detachering.

Four IT
Achthovenerweg 15D, 2351 AX Leiderdorp
085-1304355
info@fourit.nl

