Overheid

Data
Cleansing
Services
Uitgebreide ondersteuning
bij het vernietigen van
gegevens van uw printers

Ricoh's Data Cleansing Service bestaat uit een
allesomvattend, gecontroleerd en gedocumenteerd
proces voor het verwijderen van gegevens van
printers en multifunctionele apparaten waarvan
de contractduur is verstreken. Onze dienst voor
veilige vernietiging is gericht op alle mogelijke
informatiebronnen. U kunt er dus op vertrouwen
dat uw gegevens, en die van uw burgers, altijd in
veilige handen blijven. Daardoor kunt u voldoen
aan de huidige en toekomstige wetgeving.

Volledige gemoedsrust
De algemene argwaan naar aanleiding van beveiligingsincidenten en de noodzaak
om te voldoen aan nieuwe en voortdurend veranderende Europese wetten en regels,
heeft ertoe geleid dat overheidsinstanties gegevensbeveiliging hoge prioriteit geven.
De boetes die op het schenden van relevante wetten en regels staan zijn erg hoog.
De impact op de reputatie van uw sector en het verlies van het vertrouwen van uw
burgers kan u zelfs nog meer kosten.
Bij Ricoh heeft de beveiliging van uw gegevens prioriteit. Daarom bieden we een
breed scala aan oplossingen, zodat uw printers gedurende hun hele levensduur
veilig zijn. Met onze Data Cleansing Service kunt u er ook aan het einde van de
contractduur zeker van zijn dat uw vertrouwelijke informatie in veilige handen is.

Ricoh laat niets aan het toeval over
Hedendaagse printers en MFP's kunnen steeds meer gegevens opslaan. Hoewel veel
overheidsinstanties beleidsregels hebben geïmplementeerd om hun vertrouwelijke
gegevens op computers en servers te beschermen, vergeten ze vaak de risico's van
gegevenslekken op printers. Nieuwe ontwikkelingen, zoals documentservers en
mogelijkheden om te scannen naar e-mail, vergroten de kans dat er persoonlijke
en vertrouwelijke gegevens op deze apparaten blijven staan. Het risico dat deze
gegevens in verkeerde handen vallen, neemt daardoor toe.
Ricoh biedt daarom de meest uitgebreide oplossing voor het vernietigen van
gegevens op printers en MFP's. Onze dienst voor het veilig vernietigen van
deze gegevens vernietigt alle resterende gegevens, zodat ze niet hersteld
kunnen worden. Bovendien ontvangt u een certificaat als bewijs dat u aan uw
verplichtingen ten aanzien van gegevensbeveiliging heeft voldaan. Onze uitgebreid
gedocumenteerde en volledig te controleren processen en procedures verwijderen
gegevens van alle mogelijke opslaglocaties. Als de meest vertrouwde aanbieder van
gegevensvernietigingsoplossingen bieden we de beste garanties die u kunt krijgen.

Belangrijkste
voordelen
De meest uitgebreide
dienst voor volledige
gegevensvernietiging
op de markt
Uitgebreide dekking
voor alle mogelijke
gegevensbronnen in
printers
Gecertificeerd proces
dat kan worden
getraceerd voor
volledige gemoedsrust
Mogelijkheid voor
integratie in het
levenscyclusbeheer
van uw apparaten
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Een schuilplaats voor potentiële risico's

Drum
Achtergebleven beeld
van verwerkte gegevens

Vastgelopen media
Afgedrukte
documenten die
in het apparaat
zijn achtergebleven

Niet alleen de harde schijven van uw
printers vormen een mogelijk risico voor
informatiebeveiliging.

Apparaten die niet langer worden gebruikt
kunnen zowel digitaal als fysiek opgeslagen
informatie bevatten.

Zoals in het onderstaande schema is te zien,
kunnen gevoelige gegevens op printers en
MFP's op nog veel meer locaties worden
opgeslagen.

De uitgebreide Data Cleansing Service van
Ricoh is gericht op alle mogelijke risicogebieden
en biedt u volledige gemoedsrust, aangezien
uw gegevens niet meer van het apparaat
kunnen worden gehaald.

Faxkaart
Glasplaat
Adresboek, beelden van
Gescande/persoonlijke
verzonden/ontvangen faxberichten
documenten

Stickers op het apparaat
Deze kunnen
terugvoeren tot een klant

Papierlades
Voorwerpen die door
medewerkers zijn
achtergelaten,
zoals codes en sleutels

SD-kaart
Vestigingscertificaat
en adresboek

NVRAM
Informatie over
de beheerder
en gebruikers,
gebruikersnamen
en wachtwoorden,
certificering
van de gebruiker
en netwerkinstellingen

Harde schijf
Bestandsgegevens,
tijdelijke beelden van de
printer/kopieermachine/fax, bewust opgeslagen
documenten die
regelmatig moeten
worden afgedrukt,
adresboeken
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OverRicoh
Ricoh
Over
Ricoh
eenwereldwijd
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gespecialiseerd
in breed
inzetbare
oplossingen
voor kantooromgevingen,
zoals
Ricoh
is is
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opererendtechnologiebedrijf,
technologiebedrijf,
gespecialiseerd
in breed
inzetbare
oplossingen
voor
documentmanagement
systemen,
production printingsystemen,
en IT- en outsourcingsdiensten.
organisaties uitgebreide informatie
kantooromgevingen,
zoals
documentmanagement
production printingWe
enleveren
IT- en outsourcingsdiensten.
We bieden
en communicatieoplossingen
ze hun
efficiëntie
rendement
verbeteren.
overheidsinstanties
volledigewaarmee
oplossingen
waarmee
zeen
hun
efficiëntie
en rendement verbeteren.
Ricoh's bewezen documentatie- en gegevensoplossingen kunnen overheidsinstanties helpen om prangende
organisatorische kwesties op te lossen en veranderingen te bewerkstelligen. Onze oplossingen zijn gebaseerd op een
integraal aanbod van technologische maatwerkdiensten en -oplossingen waarmee overheidsinstanties echt worden
geholpen. Voorbeelden daarvan zijn onze proces- en infrastructuuroptimalisatie, uitgebreide consultancy,
technologische oplossingen en outsourcing. Kijk hieronder voor voorbeelden van ons werk.

Klantcase:
Wereldwijd actieve
organisatie uit de Fortune 500
Deze wereldwijde organisatie beschikte over meer dan
350 printers in het Verenigd Koninkrijk waarvoor de
contractduur was verstreken.
De organisatie besefte dat er een oplossing moest worden
gezocht voor het vernietigen van gegevens, zodat alle resterende
informatie op de printers veilig zou worden verwijderd. De
organisatie wilde dat proces het liefst uitbesteden aan haar
bestaande leverancier, zodat er geen externe partij hoefde te
worden ingeschakeld.
Eén van de belangrijkste eisen van de organisatie was dat het
proces volledig kon worden getraceerd. Ook moest kunnen
worden aangetoond dat het bedrijf aan al haar eisen ten aanzien
van gegevensbescherming in elke fase van het vernietigingsproces
voldeed.

www.ricoh.nl

Voor de organisatie de overeenkomst sloot, bracht ze
gedetailleerd in kaart hoe de dienst van Ricoh werkte. Daarbij
werd onder andere een bezoek gebracht aan de vestiging.
Ook werden alle relevante technische processen en normen
doorgenomen. De organisatie raakte daardoor overtuigd van
Ricoh's deskundigheid en besloot het verwijderen van de bewuste
printers aan Ricoh uit te besteden.
Nadat het contract was gesloten, onderzocht de organisatie de
prestaties van Ricoh. De organisatie was onder de indruk van
de professionele en grondige aanpak van Ricoh. Men beschikt
nu voor elke stap in het gegevensvernietigingsproces over
gedocumenteerd bewijs dat alle noodzakelijke stappen zijn gezet.

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan hebben betrekking op specifieke klantcases. De resultaten kunnen
verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom
van en geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet gedeeltelijk of geheel aangepast en/of gewijzigd,
gekopieerd en/of opgenomen worden in andere werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.
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