
 
Blancco helpt datacentra bij bereiken van compliance en het 

besparen van kosten met veilige dataverwijdering  
 

Een groeiend aantal datacentra gebruikt Blancco voor beste werkwijzen bij het beschermen van 
klantgegevens met gecertificeerde, efficiënte en professionele dataverwijdering  

 

Joensuu, Finland maart 2013 –Blancco, de wereldwijde leider op het gebied van oplossingen 

voor dataverwijdering en hergebruik van computers, biedt onderscheidende voordelen aan voor 

complexe datacentra, zoals die van sites voor sociale media, bedrijven van betalingskaarten en 

andere grote organisaties. Met een toenemend aantal klanten in deze groeiende sector lanceert 

Blancco een initiatief om de markt te informeren over haar oplossingen en beste werkwijzen 

voor kosteneffectieve en compatibele dataverwijdering. 

 

Voor het zien van de Multimedia News Release, klik hier:  
http://www.multivu.com/mnr/60627-blancco-secure-data-erasure 
 

Als onderdeel van dit initiatief biedt Blancco een uitgebreid technisch document aan, 

'Dataverwijderingsoplossingen voor de beveiliging van datacentra en cloud computing,' dat u 

kunt downloaden. 

 

“Datacentra bevatten enorme hoeveelheden klantgegevens die worden beschermd door 

normen en regelgeving, zoals PCI DSS, HIPAA in de V.S. en richtlijnen van de EU,” aldus Kim 

Väisänen, CEO en mede-oprichter van Blancco. “Gezien deze complianceverplichtingen en de 

behoefte aan bescherming van gevoelige gegevens, is gecertificeerde, efficiënte en 

professionele dataverwijdering nu belangrijker dan ooit.” 

 

Volgens Väisänen biedt Blancco drie belangrijke voordelen voor datacentra: 

• Volledige controle en controleerbaarheid van het dataverwijderingsproces met 

gedetailleerde rapporten en gecentraliseerd beheer. 

• Besparingen door hergebruik van bestaande hardware en configuraties zoals logische 

stations (LUN's). 

• Kansen om nieuwe diensten aan te bieden, zoals verwijdering van beveiligde data na 

datamigratie, of wanneer een klantcontract eindigt. 

 

“Omdat datacentra complexer worden, willen we de voordelen die onze oplossingen bieden 

onder de aandacht brengen ,” zei Väisänen. “Om de behoefte aan meerdere 

verwijderingsproducten te elimineren hebben datacentra met professionele server- en SAN-

omgevingen een tool nodig die data op uiteenlopende hardware, zoals Netapp, IBM, Oracle 

(SUN), HP, EMC, DELL en Hitachi kan verwijderen evenals Microsoft-software. Onze 

oplossingen zijn op maat gemaakt om te voldoen aan deze eisen. Ze ondersteunen ook virtuele 



omgevingen van zowel VMware als op Microsoft gebaseerde omgevingen op respectievelijk 

vSphere (ESXi) en Hyper-V.” 

 

De oplossingen van Blancco kunnen de verschillende dataverwijderingsniveaus aan die in een 

datacentrum vereist zijn: Bestand, LUN, schijf, server en opslag. 

 

“We zijn de enige aanbieder van een complete portfolio met gecertificeerde oplossingen voor 

dataverwijdering van smartphones tot mainframes,” aldus Väisänen. “We kijken ernaar uit om 

ons werk voort te zetten en datacentra te helpen bij het voldoen aan hun uitdagingen.” 
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Over Blancco 

Blancco is voor miljoenen gebruikers wereldwijd de beproefde dataverwijderingsoplossing. Als 

marktleider op het gebied van dataverwijdering en oplossingen voor hergebruik van computers 

biedt Blancco de meeste gecertificeerde dataverwijderingsoplossingen in de branche. Het 

bedrijf bedient gebruikers in uiteenlopende branches, waaronder het bankwezen, financiële 

instanties, overheid en defensie. Onze oplossingen staan wereldwijd zeer hoog aangeschreven 

bij professionals op het gebied van verwijdering van IT-middelen. Blancco werkt vanuit een 

uitgebreid netwerk van internationale kantoren en partners in heel Europa, Noord-Amerika, het 

Midden-Oosten, Rusland, Azië en het Austraal-Aziatisch gebied.Meer informatie vindt u op 

www.blancco.com. 


