
Met de services Dell EMC Data Sanitization voor Enterprise en Dell EMC Data Destruction 
voor Enterprise worden uw data veilig beschermd tegen niet-geautoriseerde toegang.
Door dit proces van het doelbewust, permanent en niet-omkeerbaar verwijderen of vernietigen van data die op een apparaat 
zijn opgeslagen, weet u zeker dat alle gevoelige informatie niet kan worden hersteld. Tegelijkertijd voldoet u aan alle 
wetgeving en overheidsreguleringen en aan de beveiligingsvereisten van uw onderneming.

Moderniseer uw IT-infrastructuur terwijl 
u uw cruciale data assets beschermt

Geavanceerde IT-infrastructuur en garanties voor databeveiliging en naleving

Aan nieuwe data in 2023, voor een Global 
DataSphere die 3 keer groter is dan in 2018.1

Geschatte wereldwijde markt voor IT-
assetdispositie in 2022, bij 8,3% CAGR  
2016-22.2

103 ZB

$18,7 miljard

MEER DATA CREËERT MEER 
COMPLEXITEIT TERWIJL 

KLANTEN HUN WEG ZOEKEN 
IN EEN VERANDERDE IT-

OMGEVING.

KLANTEN MOETEN DE JUISTE 
BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
EN NALEVING WAARBORGEN 

VOOR ALLE DATA DIE OP 
BUITEN GEBRUIK GESTELDE 

BEDRIJFSASSETS STAAN.

De groeiende berg aan 
data en de waarde 
die bedrijven ervan 

afleiden zorgen, 
samen met de 

toenemende druk om 
de IT-infrastructuur 
te moderniseren, tot 
nieuwe uitdagingen 

voor bedrijven.



Dell EMC Data Sanitization and Destruction voor Enterprise

Neem voor meer informatie over Dell EMC Data Sanitization en Data Destruction voor Enterprise contact 
op met uw Dell Technologies vertegenwoordiger of ga naar DellTechnologies.com/services.

1 IDC: Market Perspective (Doc. nr. US44033918 / 20 juni 2019) Security and the Global DataSphere: A Data-Driven World Needs Its Data Protected, door: David 
Reinsel, Frank Dickson, Robyn Westervelt 2 IT Asset Disposition (ITAD) 2019 Global Market Analysis, Company Profiles and Industrial Overview Research Report 
Forecasting to 2022, 18 april 2019, www.marketwatch.com/press-release/it-asset-disposition-itad-2019-global-market-analysis-company-profiles-and-industrial-
overview-research-report-forecasting-to-2022-2019-04-18
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Data Sanitization voor Enterprise

Een op software gebaseerde methode voor het 
veilig overschrijven van data om deze onherstelbaar 
te maken. Hierbij worden bedrijfseigen technieken 
en hulpmiddelen uit de branche toegepast die zijn 

afgestemd op de richtlijnen voor NIST 800-88.

Media en onderliggende data worden onbruikbaar 
en zijn niet meer toegankelijk door een proces van 
fysieke versnippering, desintegratie, verpulvering, 

smelten of verbranding.

*De Data Sanitization-service vereist dat systemen volledig operationeel zijn en goed presteren. De Data Destruction-service is van toepassing op niet-operationele systemen

Zorg dat gevoelige data niet in de verkeerde handen vallen.

Gevoelige data correct en veilig verwijderen en de IT-infrastructuur moderniseren

Data Destruction voor Enterprise

Data op buiten gebruik gestelde systemen worden beveiligd en klanten ontvangen een 
'Certificate of Sanitization' wanneer de service is voltooid. Deze certificering is conform 
de wetgeving van de overheid en de industrie met betrekking tot het veilig omgaan met 
gereguleerde data, inclusief de Amerikaanse NIST 800-88R1-richtlijnen voor mediasanitering

Zoeken naar de juiste weg in een veranderend technologisch landschap, worden organisaties steeds 
meer geconfronteerd met databeveiliging en naleving. Dell Technologies Services helpt organisaties 
om hun vitale data assets beter te beschermen tijdens een vernieuwings- of afschrijvingsproces.

Naleving mogelijk

Minimale risico's

Naleving met branche- en bedrijfsnormen, 
inclusief US NIST 800-88R1

Ontvangst van 'Certificate of Sanitization' 
na voltooiing

Data op legacy-systemen zijn beveiligd 
en beschermd tegen onbevoegde toegang

Meer duurzaamheid
Een correcte recycling van geretourneerde 
onderdelen promoot de zakelijke en sociale 
verantwoordelijkheden van uw bedrijf 
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