
 
 

Blancco hjälper datacenter följa lagar och regler samt spara pengar med 
certifierad dataradering  

 
Ett ökande antal datacenter vänder sig till Blancco för bästa praxis när det gäller att 
skydda kunddata med hjälp av certifierad, effektiv och professionell dataradering.  

 

Joensuu, Finland, mars 2013 – Blancco, global marknadsledare inom dataradering 

och lösningar för återanvändning av datorer, kan erbjuda påtagliga fördelar för 

komplexa datacenter, som dem som används av sociala medier, betalningskortföretag 

och andra stora organisationer. Med ett ökande antal kunder inom detta växande 

område lanserar Blancco ett initiativ för att informera marknaden om sina lösningar och 

bästa praxis för kostnadseffektiv, kompatibel dataradering. 

 

Klicka här för att se Multimedia News Release: 
http://www.multivu.com/mnr/60627-blancco-secure-data-erasure 
 

Som en del av detta initiativ erbjuder Blancco ett heltäckande "Whitepaper", "Data 

Erasure Solutions for Data Center and Cloud Computing Security" 

(Dataraderingslösningar för datacenter och säkerhet vid molntjänster), för nedladdning 

på engelska eller svenska. 

 

"Datacenter innehåller stora mängder kunddata som skyddas av branschstandarder och 

regelverk som PCI DSS, HIPAA i USA och olika EU-direktiv," säger Kim Väisänen, CEO 

och grundare av Blancco. "Med tanke på dessa efterlevnadskrav och behovet av att 

skydda känsliga data är nu certifierad, effektiv och professionell dataradering viktigare 

än någonsin." 

 

Enligt Väisänen kan Blancco erbjuda datacenter tre viktiga fördelar: 

• Full kontroll och granskningsmöjligheter av dataraderingsprocessen genom 

detaljerade rapporter och centraliserad hantering. 

• Besparingar genom återanvändning av befintlig hårdvara och konfigurationer 

som logiska enheter (LUN). 

• Möjligheter att erbjuda nya tjänster, som säker dataradering efter datamigrering 

eller efter att ett kunduppdrag har avslutats. 

 

"Eftersom datacenter blir allt mer komplexa vill vi lyfta fram de fördelar våra lösningar 

kan erbjuda," säger Väisänen. "För att eliminera behovet av flera raderingsprodukter 

behöver datacenter med avancerade server- och SAN-miljöer ett verktyg som raderar 

ett brett utbud av hårdvara, som NetApp, IBM, Oracle (SUN), HP, EMC, Dell och 



Hitachi, liksom programvara från Microsoft. Våra lösningar är skräddarsydda för att 

möta dessa krav. De stödjer också virtuella miljöer från både VMware och Microsoft 

baserade på vSphere (ESXi) respektive Hyper-V." 

 

Blanccos lösningar kan hantera de olika dataraderingsnivåer som krävs i ett datacenter: 

Fil, LUN, Disk samt hela servrar och SAN. Både fysiska och virtuella lösningar. 

"Vi är den enda leverantören av ett komplett utbud av certifierade lösningar för 

dataradering, från smarta telefoner till stordatorer," säger Väisänen. "Vi ser fram emot 

att fortsätta vårt arbete med att hjälpa datacenter att möta sina utmaningar." 
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Om Blancco 

Blancco är en beprövad dataraderingslösning för miljoner användare runt om i världen. 

Som global marknadsledare inom dataraderingslösningar och lösningar för 

datoråteranvändning kan Blancco erbjuda branschens mest certifierade 

dataraderingslösningar. Företaget har kunder inom en mängd branscher inklusive bank, 

finans, myndigheter och försvar. Företagets produkter värderas högt av professionella 

inom avyttring av it-tillgångar runt om i världen. Blancco arbetar via ett omfattande 

nätverk av internationella kontor och partner i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, 

Ryssland, Asien och Australasien. Mer information finns på www.blancco.com. 

 
 


