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V sadím se, o co chcete, že od té doby, co se fotí na digitály, 
máte fotky uložené v počítači. Pěkně roztříděné podle da‑
ta či tématu, každou dovolenou nebo událost zvlášť 

ve speciální složce, anebo naházené bez ladu a skladu všechny po‑
hromadě. To záleží na povaze. A od té doby, kdy světlo světa spat‑
řil mobilní telefon s fotoaparátem – bylo to v roce 2000 –, nosí 
většina z nás své vzpomínky po kapsách, a když je vhodná příleži‑
tost, ráda se jimi pochlubí přátelům a známým. 

Většinou se obáváme, aby naše obrazové zachycení času nebo 
právě napsaný dokument, excelová tabulka či pracně vytvořená 
prezentace nenávratně nezmizely někde ve virtuální realitě. Panika‑
říme, když nejsou tam, kde předpokládáme, že by měly být. 

Deletovat nestačí
A co když je to naopak? Co když při výměně počítače zůstane 
všechno na pevném disku toho starého, na vyhození? Tenhle pro‑

blém s daty, která by 
se neměla dostat 
do cizích rukou, řeší 
nejen soukromé 
osoby, ale především 
firmy. Čím větší fir‑
ma, tím větší starosti 
a opatrnost! A také 
mnohem více práce 
s ochranou citlivých 
firemních dat 
a osobních údajů zá‑
kazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců i spolupracovníků společnosti. Že se o to u vás v prá‑
ci postará IT oddělení nebo bezpečnostní manažer? Ale jak? Kladi‑
vem a vrtačkou? 

Dovedete si představit, že lidé z IT nebo bezpečnostního oddě‑
lení nosí v aktovce do práce tohle nářadí nebo že ho mají uložené 
v šuplíku pracovního stolu? A jak dlouho by jim asi trvalo, než by 

tímto brutálním způsobem zlikvidovali všechny 
vysloužilé harddisky při výměně firemního 

„strojového parku“? Tohle asi není to 
správné řešení! Získat in‑

formace z takto ama‑
térsky zlikvidovaných 

disků není totiž pro 
forenzní specialisty 

žádný složitý úkol. 

Mr. Proper 
na data
Když používáte 
nejmodernější 
techniku a techno‑
logie, používejte je 
důsledně, a to 
i v případě likvida‑
ce digitálních dat 
a datových nosičů. 
Svěřte tuhle „špi‑
navou“ likvidační práci speciálním demagnetizátorům a drtičům 
harddisků. Že nic takového neznáte? Nevadí, můžete se s nimi se‑
známit právě teď!

Intimus Crusher je zařízení specializované na fyzickou likvidaci 
harddisků až do tloušťky 5,7 cm. Podle přehledu NSA/CSS EPL je to 
nejrychlejší drtič na trhu, který ničí disky mimořádně velkou silou. 
Za hodinu zlikviduje 1800 dvouapůlpalcových nebo 360 třiapůlpal‑
cových disků. Crusher lze rozšířit o intimus Destroyer. To je doplňu‑
jící zařízení na likvidaci SSD disků a USB pamětí, které dokáže 
ohnout, zlomit a rozdrtit i několik disků najednou. 

Důkaz místo slibů
Často se pro „likvidaci“ disků používá také demagnetizace. Jak ale 
můžete vědět, že ten, komu jste disky svěřili k vymazání dat, to 

skutečně udělal? Důkazy 
poskytne nové doplňkové 
zařízení Auditor Pro, kte‑
ré lze připojit k demagne‑
tizérům Intimus. Nový 
model, demagnetizér Inti‑
mus 20000 se již rovnou 
dodává s tímto zařízením. 

Auditor Pro vytvoří 
o každé demagnetizaci 
záznam: Skenuje sériová 
čísla demagnetizovaných 

disků a automaticky vygeneruje report o likvidaci včetně ID operá‑
tora a dalších dvou svědků, jsou‑li přítomní. Pomocí čtečky čárové‑
ho kódu zaznamená sériové číslo disku a vyfotografuje ho v oka‑
mžiku demagnetizace. Celý proces trvá 45 sekund. Skutečnost, že 
k likvidaci dat využívá Auditor Pro i NATO, dokládá, že můžete to‑
muto špičkovému zařízení naprosto důvěřovat.

Více se dozvíte na www.xertec.cz/skartace. ◾

Data na vrakoviště? Nikdy!
Kolik pevných počítačů, notebooků, tabletů a mobilních telefonů vám za život prošlo rukama? Na kolik 
disket, cédéček a USB flashek jste uložili svá data? „Doba papírová“ dávno skončila, žijeme v době 
digitální. O tom nikdo nepochybuje. Bez počítačů a mobilních telefonů se neobejdeme ani v práci, ani 
doma. Nebo snad své dokumenty stále strkáte do šanonů a vzpomínky ukládáte do papírového fotoalba? 
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