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Chraňte se před nechtěným sdílením citlivých či důvěrných informací

Darujete, znovu používáte nebo vyřazujete osobní počítače?

Zamyslete se nad tím, jaké informace ukládáte na pevný disk:

- Finanční data
- E-maily
- Informace o obchodních kontaktech
- Plány vyvíjených produktů
- Marketingové plány
- Obchodní tajemství

Jsou toto informace, o které se chcete dělit?
Data uložená na vašem pevném disku na něm zůstávají i poté, co jsou vymazána, odeslána na
koše, a dokonce i po zformátování či rozdělení disku. Současné produkty a služby na obnovu
dat by mohly vaše důvěrná data eliminovaná těmito způsoby opět obnovit. Tato data totiž
zůstávají na uvedených nosičích – vymazány jsou pouze cesty k nim.

Aplikace DataEraser vám umožňuje bezpečně recyklovat média pevných disků, aniž by byly
ohroženy vaše důvěrné informace.

Aplikace DataEraser skutečně přepíše všechna data na vašem pevném disku, takže si můžete
být jisti, že byly citlivé informace eliminovány. Je to rychlý, flexibilní a uživatelsky
jednoduchý způsob, a co víc – aplikace DataEraser vám také pomáhá udržet kontrolu nad
vašimi důvěrnými informacemi. 

Kdo potřebuje DataEraser?
- Odborníci na výpočetní techniku
- Technici zabývající se počítačovými službami a opravami
- Střediska pro zapůjčování nebo recyklaci osobních počítačů

Jednoduché ovládání
Nahrát, nastavit a spustit
Aplikace DataEraserTM vytváří disketu, která se sama nahraje a pracuje nezávisle na
operačním systému. Díky tomu lze tuto aplikaci použít na všech osobních počítačích
kompatibilních se systémem IBM – a na všech operačních systémech.

Program spustíte přes možnosti jednoduché nabídky. Jakmile zvolíte z nabídky požadované
operace, může proces přepisování běžet samostatně, nebo můžete postup přepisování sledovat
prostřednictvím zpráv o "zbývajícím čase".



Flexibilita
Zvolte si svůj disk
Můžete přepisovat konkrétní segmenty disku, nebo můžete přepsat celý disk.
Aplikace DataEraser je jediným softwarem se schopností přepisovat disky ATA/IDE a SCSI.

Zvolte si možnost přepsání
1) Jednoduché přepsání
2) Trojité přepsání, které splňuje specifikace ministerstva obrany Spojených států
3) Sedminásobné přepsání splňující německé normy
4) Počet přepsání definovaný uživatelem (1 až 99).

Zvolte si vzor přepisování
Můžete nadefinovat požadovaný končený vzor přepisování, nebo si zvolit vzor přednastavený.

Rychlost
Sledujte postup!
Aplikace DataEraser je navržena tak, aby přepisování probíhalo maximální možnou rychlostí.

Úplnost
Přepíše všechno
Aplikace DataEraser přepisuje veškerá data, včetně segmentů, adresářů, seznamů, souborů,
tabulek souborů, oblasti dynamického překrývání disků a informace o záznamech nahrávání.

Přepisuje všechny viry, včetně virů v bootovacích sektorech (když si zvolíte přepsání celého
disku).

DataEraser přepíše celý disk bez ohledu na omezení kapacity BIOSu, která může systém mít.

Přepisování je úplnější než formátování a segmentace disků, při kterých se vymazávají pouze
směrovací soubory k datům.

Spolehlivost
Zkontrolujte výsledky

Můžete si zvolit úplné ověření nebo rychlé ověření, při kterém se zkontroluje přibližně jedno
procentu disku.

Aplikace DataEraser vygeneruje Osvědčení o platnosti, ve kterém je uveden model disku,
sériové číslo a zpráva o všech blocích, které nemohly být přepsány.

V okně pro prohlížení disku můžete vidět výsledný vzor přepsání.



Systémové požadavky
- Čipové sady CPU kompatibilní s AT s procesorem alespoň 386 nebo vyšším
- 8 MB RAM
- 1.44 MB disketová mechanika
- EGA 640x480 nebo větší grafické zobrazení
- Pevné disky musejí být disky SCSI nebo ATA/IDE (EIDE/Fast-ATA), které jsou

připojeny obvyklými ovládacími metodami (Ontrack nemůže zaručit přístup k diskům
připojeným k vlastnickým ovládacím kartám IDE).

Licenční možnosti
- Objemová licence (licence pro pracoviště) pro odborníky na výpočetní techniku nebo

střediska pro zapůjčování nebo recyklaci osobních počítačů.
- Více informací o licencích a cenách najdete na našich webových stránkách

Ontrack® DataEraserTM

Osobní verze
- Byla vytvořena pro domácí uživatele PC, kteří zvažují darování, vyřazení nebo vrácení

zapůjčených PC. Je také vhodná pro uživatele, kteří si přejí nainstalovat nový operační
systém bez zásahů z předchozích instalací.

- Přepisuje disky IDE s využitím jednoduchého přepsání.
- Při ověření se vygeneruje okno dialogu, ve kterém jsou uvedeny výsledky procesu

přepsání.
Více informací o Osobní edici aplikace DataEraser získáte na webových stránkách společnosti
Ontrack: www.ontrack.com/dataeraser.

Výkon vzorového disku Rychlost disku Rychlost přepisování*
ATA/IDE 5400 RPM 6,5 minuty / GB
ATA/IDE 7200 RPM 2,7 minuty / GB
SCSI-2 5400 RPM 2,7 minuty / GB
Ultra2 SCSI 10000 RPM 0,9 minuty / GB

* Vaše výsledky se mohou lišit v závislosti na konkrétní konfiguraci hardwaru.
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