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Bir Bakışta Blancco

• 1997 yılında Fillandiya’da kurulmuştur.

• Önemli, sanayileşmiş 15 farklı ülkede (Amerika, Kanada, Meksika, Benelüks, İsveç, 
İngiltere, Fillandiya, Rusya, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Japonya, Avustralya, 
Malezya)  kendi ofisi yer almaktadır.

• Globalde binlerce müşteri tarafından ürünleri yıllardır güvenle kullanılmaktadır.

• Dünya genelinde %100 güvenli ve sertifikalı veri silme teknolojisine odaklı çalışan 
tek firmadır.

• Evrensel boyutta; BT geri dönüşüm firmaları, BT servis sağlayıcıları, kamu, finans, 
sigorta sektörleri ve kurumsal büyük firmaların veri yok etme ihtiyaçları için birinci 
derecede tercih ettiği sektör öncüsü firmadır.



Dünya Genelinde Blancco

... ve 100 farklı ülkede binlerce müşteri



Blancco ürünlerini kullanan Fortune

firmalarından bazıları;



Peki neden sertifikalı veri silme? 





Bazı sorular …

• Kullanım ömrü dolup geri dönüşüm yapılması gerekli 

veya  mülkiyeti değişen BT varlıklarınıza ne yapıyorsunuz?

• Geri dönüşüm işlemlerini nasıl dokümante ediyorsunuz?

• Bu işlemleri nasıl kontrol edip izlemektesiniz?

• Yerel ağınızda veya bulutta yer alan ve artık kullanmakta 

olmadığınız önemli verilerinize ne yapıyorsunuz?



Peki verilerinizi silmek için neye ihtiyacınız 
olduğunu biliyor musunuz?

Laptop bilgisayarlar ve İş İstasyonları

• Yerelde ve uzak ofislerde  son teknoloji veri yok etme 

çözümleri.

Laptop bilgisayarlar ve İş İstasyonları

• Yerelde ve uzak ofislerde  son teknoloji veri yok etme 

çözümleri.

Sunucu ve Depolama Birimleri

• Sunucu ve Depolama Birimleri için komple veri silme 
çözümleri.

Sunucu ve Depolama Birimleri

• Sunucu ve Depolama Birimleri için komple veri silme 
çözümleri.

Mobil Cihazlar

• iOS, Android, Symbian, Windows ve Blackberry desteği.

Mobil Cihazlar

• iOS, Android, Symbian, Windows ve Blackberry desteği.

Dosya ve Klasör Silme

• Masaüstü ve Sunucu temelli dosya ve klasör silme 
çözümleri.
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Sanal Volümler

• Mantıksal sürücülerin (LUN’lar gibi) merkezi anlamda 
silinebilmesi. 
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Flash Medya

• Hafıza kartları, Mikro sürücüler, Flash Bellekler vb.

Flash Medya

• Hafıza kartları, Mikro sürücüler, Flash Bellekler vb.

Sabit Sürücüler

• IDE/ATA, SCSI, SAS, USB, SATA, Fiber Kanal, FireWire sabit 
sürücüler

Sabit Sürücüler

• IDE/ATA, SCSI, SAS, USB, SATA, Fiber Kanal, FireWire sabit 
sürücüler

Denetim Veritabanı

•Yönetim Konsolu
Blancco Yönetim Konsolu 
komple merkezi yönetim 
aracınızdır

•Blanccocloud.com
Komple bulut çözümünüzdür



What is there?

Agreements, product development, 

emails, pricelists, CV’s, social security

numbers, security policy’s, 

login&password,

reports, offers, pictures, memos

What is there?

Agreements, product development, 

emails, pricelists, CV’s, social security

numbers, security policy’s, 

login&password,

reports, offers, pictures, memos

HARD DRIVE, OTHER 
MEDIA, CLOUD



Veri silme politikaları 
uygulanır iken 

karşılaşılan sorunlar

• Sistem yöneticisi 
tarafından farklı 
araçlar 
kullanılmaktadır

• Gerçek anlamda 
kontrol ve reel 
izleme yapılamaz

Teknik sorunlar

• BIOS atlatma, HPA 
ve DCO alanları

• Yeniden ayrılmış ve
defekte olmuş
sektörler

• Denetim Eksikliği

Dönüşüm süreci tavrı 

• Formatlama-
verileri kalıcı olarak 
silmez/yoketmez

• ”herşey sunucuda”

• Lojistik

Veri silme/yok etme ile alakadar olarak 
çözülmesi gerekli konular;



Veri Yoketme, ERA (Erase-Report-Audit),
İşlem Süreci



PC ve laptoplar için ERA süreci



Faydalar

Güvenlik Politikası

• Tümleşik işlem
• Her durumda 

izleme ve 
muhakeme 
seçenekleri 

• Sertifikalı ve 
standartlaştırılmış 
ürün

Ürün

• İhtiyaçlar 
çerçevesinde 
Sürekli geliştirilen 
ürün

• Geniş ürün 
yelpazesi ve üstün 
destek hizmetleri

• (hdd, mobil, sanal 
volümler, yok 
edici, vb.)

Pratik faydalar

• Son derece kolay 
kurulum

• Hızlı ve %100 
garantili çözüm

• Lojistik riskleri (1 
numaralı veri 
sızıntısı nedenidir) 
minimize eder

• Yeşil (green) 
Çözüm 

• Verimli çözüm
• Yerelde servis 

desteği



Communications Electronic Security Group (CESG, İngiltere)

Polonya Gizli Servisi

Japan’s Refurbished information Technology Equipment Association 

ABD Savunma Bakanlığı

National Security Testing Lab

İsveç Silahlı Kuvvetleri

The Defence INFOSEC Product Co-Operation Group of the UK's Ministry

Hollanda Ulusal Haberleşme Güvenliği Ajansı

Certification Sécurité de Premier Niveau

Ortak Kriterler (Common Criteria) standardı

Globalde en çok onayı/sertifikası olan denenmiş 
test edilmiş çözümdür;

Norveç Gizli Servisi



Kurumsal Lisanslama

• Anlaşma süresi boyunca ürünler sınırsız anlamda 
kullanılabilir

• Fiyatlandırma kurumun sahip olduğu toplam varlıklarının 
ederine göre hesaplanmaktadır

• Müşteri, ihtiyacına göre ürün grubundan anlaşmaya 
dahil olacakları seçebilir 

• Teknik destek hizmetleri müşteri isteklerine göre 
şekillenerek anlaşmaya eklenir (opsiyonel)



Blancco File (BF) Başarı Hikayeleri…

Genel bakış, ilham ve edinilen deneyimler.



Blancco File (BF) İle dünya turu

1. Genel bakış

2. Avrupa

3. Asya

4. Amerika
© Blancco France



Blancco File Çözümleri
Genel Bakış

OTOMASYON & ZAMANLAMA:

• Yerelde veya Uzak lokasyonda bulunan sunucu 

veya iş  istasyonlarındaki seçilen dosyaların bir 

program dahilinde  silinebilmesi.

•Dosya ve dizinleri silmek için komut satırı 

arabirimini kullanarak kurallar ve otomatik rutin 

işlemler uygulanacağı gibi aynı zamanda normal 

.exe ve parametreler de tanımlanabilir.

•Windows standart bileşenleri yoluyla politika 

tabanlı zamanlama ve entegrasyon 

etkinleştirilebilir.

•Mevcut çoklu konfigürasyon seçenekleri ile 

kullanıcı etkileşimini geliştirin.

YÜKLEME & KULLANICI YÖNETİMİ:

•PC ve Sunuculara son derece kolay 

yüklenebilme özelliği (Hem fiziksel 

hem de Sanal Makineler için)

• MSI paketleri yardımı ile uzaktan 

yüklenebilme ve 

konuşlandırılabilme özelliği.

• Grup politikaları yardımı ile 

terminallerin ve çoklu yüklemelerin 

merkezi olarak konfigüre

edilebilmeleri.

• Kullanıcı dostu grafik arabirimi ve 

gelişmiş özellikleri ile tam esneklik 

ve entegrasyon sağlayan, çoklu 

parametreleri destekleyen, komut 

satırı arabirimi.

SİLME PROSESİ:

• Excel, Word ve PowerPoint gibi birçok programa ait dosya 

tiplerinin silinebilmesi

• Seçili dosyaların üzerine yazabilme (Windows tarafınca daha 

önceki versiyonları da yedeklenenlerde dahil olmak üzere), 

sabit disk alanının, geçici dosyaların ve çöp kutusunun 

boşaltılması 

• Masaüstünden sürükle bırak yöntemi ile dosyaların Blancco

File’ca kolaylıkla hemen silinebilmesi

• Yerel bilgisayarlardaki dosya veya klasörlerin silinmesi

• Ağ üzerindeki sunucu veya yedekleme alanlarına uzaktan 

bağlanılarak silme işlemleri yapılabilmesi

• VMware veya Microsoft Hyper-V ile oluşturulmuş sanal 

ortamlardaki dosyaların veya tüm sanal volümlerin kolaylıkla 

silinebilmesi

• Windows 7, Vista ve XP ile sorunsuz çalışabilme (Sertifikalıdır)

• Hali hazırdaki tüm veri silme standartları ile tam uyumlulukRAPORLAMA:

• Dosya düzeyindeki verilerin güvenli olarak 

silinmesi için gerekli olan standartlar ve 

kanunlar (PCI DSS gibi)  ile tam uyumluluk 

• Merkezi, dijital olarak imzalanmış ve detaylı 

rapor seçenekleri

• HTML ve PDF formatlarında rapor 

oluşturulabilme seçenekleri. XML temelli 

raporlama özelliği sayesinde merkezi anlamda 

yönetim avantajları

• Windows olay günlüğü tam desteği

• İşlem gereksinimleri çerçevesinde raporlar 

içerisine ilave veri giriş alanları eklenebilir

• Ağ üzerindeki terminal sistemin erişilebilir 

olmasını müteakip raporlar Blancco Yönetim 

Konsoluna otomatik olarak gönderilmektedir

DESTEKLENEN PLATFORMLAR:

• Windows 8, 7, Vista, XP

• Windows Server 2012, 2008, and 2003

• Birçok Unix Temelli İşletim Sistemi

• Desteklenen tüm platformlarda 32 ve 64 bit

desteği

DİL DESTEĞİ:

• İngilizce

• Fransızca

• İspanyolca

• Almanca

• Japonca



Avrupa



İngiltere ile başlayalım,



Next – Modaya uygun bir örnek ☺

Next hakkında;

Next İngiltere’deki en büyük tekstil 
perakendecilerden birisidir

• İngiltere’de 500 adet mağazası 
vardır

• 2 milyon aktif müşterisi 
bulunmaktadır

• İskandinavya , Rusya, Orta 
Doğu, Hindistan ve
Japonya’nında içerisinde yer 
aldığı bölgede 180 adet 
mağazası vardı.

• Next plc, Londra borsasında 
işlem gören bir firma olup 
(LSE: NXT.L) FTSE 100 Index’i 
üyesidir. Ocak 2010 tarihi 
temelli geliri ise £3.4 billion 



�PCI yönetmeliğine uygun olması 
anlamında firma; POS terminallerindeki 
müşteri bilgisini, verilerin ana sunuculara 
ulaşmasını müteakiben terminaller 
üzerinden Blancco ürünleri ile silmektedir.

�550 ayrı lokasyondaki 5100 
yedekleme birimindeki bu veriler 
günlük olarak silinmektedir.

� Firma içindeki özel bir çalışma ekibi 
ilgi prosesleri Blancco yardımı ile 
merkezi anlamda yönetebilmektedir.



Williams Lea hakkında

Küresel iş hacmine sahip bir dev!

• Williams Lea global Business 
Process Outsourcing (BPO) 
segmentinde faaliyet gösteren dev 
bir organizasyondur. Uzmanlık alanı 
kurumsal bilişim çözümleridir. 

• 220 ülkede faaliyettedir ve geliri
$60bn.

• Müşterilerin hukuksal 
gereksinimleri firmanın Blancco
ürünleri ile tanışmasına vesile 
olmuştur.

Williams Lea



�3 adet ana sunucuda günlük 
10GB veri silinmesi gereksinimi 
vardır

� Blancco Site license almıştır

�Hali hazırda kullandıkları 
Microsoft CRM ile BFS tam 
uyumludur



Logica (büyük bir servis hizmetleri 
organizasyonudur) BFS Server Edition ürünümüz ile 
5-6 sunucusu üzerindeki dosyaların silinmesi 
işlemini yapmaktadır

İngiltere temelli diğer referanslar

İlk anlaşma 300 sunucu için yapılmış olup 
evrensel boyuttaki sözleşme için görüşmeler 
halen devam etmektedir.



Bazı Avrupa lokasyonlu Referanslar

NATO Kullanıcıların sistemlerindeki dosyaların günlük bazda 

silinmesi için ürünlerimizi kullanmaktadır. Ayrıca USB belleklerdeki 

verilerin yok edilmesi anlamında da Flash Media Edition ürünü 

kurum bünyesinde kullanılmaktadır.

European Council Blancco ürünlerini veri silme gereksinimleri için 

kullanmaktadır. 

Shell Oil ve 2000 kullanıcı şirket bünyesinde ürünleri 

kullanmaktadırlar.

Fillandiya Savunma Kuvvetleri Organizasyon bünyesinde kurumsal 

lisans kullanmaktadır.



Doğu Avrupa

Slovenya Savunma Bakanlığı…
1000 kullanıcı; mükemmel bir referans örnek…..

…Bunun sonucunda da Çek Posta Hizmetleri 6000 
kullanıcı için sipariş vermiştir.
Onaylar ve Sertifikalar her zaman yeni iş olanakları 
sunar.

Ürünler Çek Gizli Servisi (NBU) tarafından 
onaylıdır.



Asya



Japonya

100.000 adet OEM lisansı öğretmenlerin kullanması amaçlı olarak 

MS office ile bundle edilerek Japon Milli Eğitim bakanlığı’na

partner firma Just Systems aracılığı ile sağlanmıştır.



Amerika



USA ve Mexico

CEMEX Mexico. 32000 adet lisans kullanımı (36 ülkede). BFS 

terminal sürümü AD ve grup politikaları ile merkezi anlamda 

dağıtılmaktadır.

NASA USA. Kurumsal lisans; NASA içerisindeki önemli bir birim tüm 

veri silme ihtiyaçları için BFS kullanmaktadır.

IMSS Mexico. 63000 adet lisans kullanılmaktadır (Meksika Sağlık 

Bakanlığı; bağımsız kullanım için daha önceden konfigüre edilmiş 

imajlar HP ve DELL firmalarına sistemlere yüklenmesi amaçlı 

verilmiştir)



Hedeflenen müşteriler:

� Hükümet ve savunma organizasyonları.

� Telekom firmaları ve EU mevzuatına 
tabi kurumlar (müşteri temelli verilerin 
6 ay boyunca saklanması gerekliliği)

� Büyük Veri Merkezleri (Özellikle 
Finans firmalarındakiler)

� Sigorta Sektörü- (uzun süreli olarak 
verileri saklama zorunlulukları vardır 
ve PCI mevzuatı çerçevesinde verileri 
de yok etmek durumundadırlar)

�On-Line netten ürün satan 
perakendeci firmalar. PCI kuralları 
çerçevesinde verileri yönetmek 
durumundadırlar)

Sonuçlar



© Blancco France

Teşekkürler!
Sorularınız için;

info@e-data.com.tr



Haydi hemen şimdi fikir 
üretmeye başlayalım!
Verilerinize ne oluyor?

Merkez  : 0312 472 36 56

İstanbul : 0212 211 29 83

www.e-data.com.tr


