FD
FUNN DATASLETTING
- Sikker sletting av harddisk og backuptape

Hvordan sletter din virksomhet harddisker og backuptaper når maskiner med
sensitive data byttes ut? Vi tar i mot harddisker og backuptaper, og sletter
dem med et enormt magnetfelt fra en degausser sertifisert av bl.a. NSM og
NATO. “Gradert” informasjon til og med “Hemmelig” kan slettes.

OM FUNN DATASLETTING

SERTIFISERINGER

Sletting av data fra en harddisk/backuptape er ikke
nødvendigvis en enkel oppgave. Det er f.eks. ikke nok å legge
dataene i papirkurven i Windows, og slette dem derfra. Og
det er heller ikke nok å formatere harddisken. Dataene kan
fortsatt være tilgjengelig ved bruk av programvare som kan
hente ut data som tilsynelatende er slettet.
Funn Datasletting er en tjeneste for 100% sikker sletting av
harddisker og backuptaper. Vi benytter en såkalt “Degausser”,
som sletter alle data ved hjelp av et enormt kraftig magnetfelt
(opp til 18 000 gauss).
Hele prosessen utføres av våre konsulenter, i en sikker og
kontrollert prosess. Når du leverer inn en disk/tape blir
serienummeret registrert, og du får en kvittering for mottatt
enhet via e-post. Når slettingen er utført får du en bekreftelse
på utført arbeid via e-post.
Enheten kan ikke brukes etter slettingen. Du velger selv om
du ønsker den tilbake etter sletting, eller om vi skal destruere
den fysisk hos en av våre samarbeidspartnere.

NSM, NATO, CESG, BSI,
CSA, Norsk Akkreditering

PRISER
Funn Datasletting sørger for
100% sletting av harddisker og
backuptaper1.
Med et enormt magnetfelt slettes
alle data, i en degausser sertifisert
av NSM og NATO.
Du betaler kun en lav pris pr. enhet
som skal slettes, og du er selv
ansvarlig for å frakte enheten(e)
til Funn på en sikkerhetsmessig
tilfredsstillende måte. Ved evt.
ønske om retur etter sletting vil
samme fraktmetode bli benyttet.

1)

Kun magnetiske enheter. Ikke beregnet
på elektroniske FLASH NAND-brikker
som f.eks. USB minnepinner og SSD.

Alle priser er oppgitt eks. mva. og frakt.

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

(Se også vår nettside: www.funn.no - der finner du alle våre ansattes kontaktdetaljer)

