
ÖZELLİKLERİ

• USB 2.0/3.0 veri yolunu kullanan USB
bellek ve USB diskleri eş zamanlı olarak
yüksek hızda veri kurtarılamayacak şekilde
siler.

• SATA II/III ve uygun adaptör ile PATA veri
yolunu kullanan 2.5/3.5 inch sabit diskleri
yüksek hızda veri kurtarılamayacak şekilde
siler.

• Yapılacak silme işlemini bir vaka olarak
tanımlayabilir, her vaka için silinen tüm
veri depolama aygıtlarına ait kayıtları (log)
görüntüleyebilir, dışarı aktarabilir ve
gerektiğinde silebilirsiniz.

• DIFOSE uWiPeR’ın tüm portları hot‐swap
özelliğine sahiptir ve güvenli silme işlemi
tamamlanan veri depolama aygıtının
yerine yenisi takılarak yeni işlem
başlatılabilir.

• 7 inch’lik dokunmatik ekranı ve kullanıcı
dostu yazılımı sayesinde mümkün olan en
kısa zamanda güvenli silme işlemini
tamamlayıp otomatik olarak oluşan silme
raporunu alabilirsiniz.

• 12V adaptörü ile tak çalıştır olarak kullanılır
ve fansız olması nedeniyle %100 sessizdir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

• Bilgi güvenliği, KVKK ve ISO 27001 gibi

uluslararası standartlar gereği, kullanım

amacını kaybeden kişisel ve kurumsal

verilerin bir politika, prosedür ve süreç

dahilinde güvenli bir şekilde silinmesi

zorunluluktur.

• Diğer bir zorunluluk ise silme işleminin

otomatik olarak yapılması ve işlem

sonucunda oluşan raporun işlemi

yapanlar tarafından imzalanmasıdır.

• Bir sabit sürücüyü veri kurtarılamayacak

şekilde tamamen silmek, bir dosyayı

silmek veya sürücüyü yeniden

biçimlendirmekten daha karmaşıktır.

Sürücünüzü güvenli bir şekilde sterilize

etmek için her bit üzerine veri yazmanız

gerekir.

• DIFOSE uWiPeR eşzamanlı olarak 3 adet

USB 3.0 ve 1 adet SATA III taşınabilir ya

da sabit diski bit‐to‐bit esasına göre

güvenli olarak silebilir, silme sonucu

oluşan raporu otomatik olarak

görüntüleyebilir veya kaydedebilir.
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USB ve SATA/PATA veri yolunu kullanan veri depolama aygıtlarını ihtiyaç duyulduğu
anda güvenli olarak silmek ve silme raporunu almak artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Özellikle KVKK, GDPR, ISO 27001 gibi standartlar güvenli silme politikasını zorunlu
hale getirmiştir. Önemini yitiren, ihtiyaç duyulmayan ya da bir daha kullanılmayacak
olan kişisel verilerin en kısa zamanda silinmesi ve silme işlemi sonucu oluşan
raporun belirlenen süre kadar saklanması gerekmektedir. DIFOSE uWiPeR bu
ihtiyacı tam ve eksiksiz yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tak çalıştır ve
hot‐swap özelliği sayesinde dilediğiniz anda güvenli silme işlemini başlatabilir,
işlemi biten veri depolama aygıtlarının yerine yenisini takarak kesintisiz silme
işlemine devam edebilirsiniz. Böylece zaman kaybı yaşamadan, veri depolama
aygıtlarının yazma hızı ile doğru orantılı olacak şekilde en hızlı güvenli silme işlemini
yapabilirsiniz.

DIFOSe uWiPeR veri kurtarma ve silme alanında uzun yıllar deneyimi olan
mühendislerimiz tarafından geliştirilmiştir. Bit‐to‐Bit yazma mantığı ile çalışan
yazılımımız veri depolama aygıtı üzerindeki tüm alanları boş ya da dolu olup
olmadığına bakmaksızın silmekte, silme işlemini tüm sektörlere «0» (sıfır) yazarak
ya da belirlenen bir paterni yazarak yerine getirmektedir.

Boyut (Y x G x D) : 195 x 125 x 45 mm

Ekran Boyutu : 7 inch, Dokunmatik Ekran

Ağırlık : 950 gr

Güç (V) : Giriş: AC 100‐240V Çıkış: DC12‐2A

Malzeme : Alüminyum  + Plastik

Gürültü Oranı : Fansız, Sessiz

Yazılım : DIFOSE uWiPeR v1.1

Eşzamanlı Silme : 3 X USB 3.0  +  1 X SATA III 

Veri Silme Hızı* : USB 3.0: 440MB/s kadar
SATA III: 500MB/s kadar
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GÜVENİLİR ÇÖZÜM

*Belirtilen değerler tek veri depolama aygıtı silme işlemi için belirtilmiştir. Çoklu silme
işlemlerinde veri silme hızları değişkenlik gösterebilir. Veri silme hızı veri depolama aygıtının
maksimum veri yazma kapasitesi ile sınırlıdır.


