
ASM 120 Degausser

GÜVENLİÜRÜN HAKKINDA

ProDevice ASM120 degausser 11.000
Gauss'a kadar manyetik alan üretir.
University of Science and Technology ile
işbirliği içinde tasarlanmış, yenilikçi bir Ar‐
Ge merkezinde üretilmiş ve test
edilmiştir. Cihaz, tamamen güvenli ve
etkili bir veri silmeyi garanti eder ‐ işlevsel
ve işlevsel olmayan (hasarlı) manyetik
kaset ve sabit disk sürücülerinden
verilerin kaldırılması için kullanılabilir.

YENİLİKLER

• PPMS (Ön Ödemeli Yönetim Sistemi)
teknolojisi ‐ belirli sayıdaki degauss
işlemi için cihazı yetkilendirme.
• MaaS modunda çalışan dünyanın ilk
degausser’ı (Hizmet Olarak Makine).
• Teşhis uygulama yazılımı.
• Çoklu dil desteği.
• TCP / IP bağlantısı aracılığıyla dünyanın
herhangi bir yerinden ProDevice
ASM120'yi çalıştırma, izleme ve
yönetme yeteneği.

ASM120 PRODEVICE, YASALAR, 
DÜZENLEMELER VE GÜVENLİK 

TALİMATLARINA UYUM SAĞLAR

• PCI DSS (Ödeme Kartı Endüstrisi),
Veri Güvenliği Standardı

• NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü), Medya Yönergeleri

• Veri silme : NIST SP 800‐36 NIST SP
800‐88

• HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik
ve Sorumluluk Yasası)

• PIPEDA (Kişisel Bilgilerin Korunması
ve Elektronik Belgeler Yasası)

• HMG CESG IS5
• Dz. U. z 2004 r. Nr 100, konum. 1024

Degausser, ISO27001 standardına uygun
olarak çalışır, bu nedenle ASM120, KVKK
tarafından tanımlanan gizli verilerin
korunmasına ilişkin standartları
önemseyen şirketler ve kurumlar için
mükemmel bir çözümdür .



DESTEKLENEN MEDYA

TEKNİK ÖZELLİKLER

• HDD'ler: 2,5” ve 3,5”
• Kasetler: LTO, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan, MLR, SLR, QIC, 3480/3490, 

3490E, 3590, 3590E, 3592, 9840, 9940, T10K, SD‐3, VXA
• Ses ve video kasetleri
• Disket, ses ve video kasetleri

ProDevice'in sağlam tekerlekli çantası, degausser için en iyi korumayı garanti eder.

PRODEVICE ASM120 TEMEL
PRODEVICE ASM120 
PROFESYONEL

Maksimum manyetik alan 1,1T = 11.000 Gauss 1,1T = 11.000 Gauss

Veri yok etme süresi 30s / birim 30s / birim

PPMS teknolojisi Hayır Evet

TCP / IP arayüzü Hayır Evet

Güç kaynağı 115V, 230V / 50Hz, 60Hz 115V, 230V / 50Hz, 60Hz

Boyutlar
H. 221 mm x G. 465 mm x D. 
325 mm

H. 221 mm x G. 465 mm x D. 
325 mm

Depolama ortamı maks. boyut 200 mm x 120 mm x 50 mm 200 mm x 120 mm x 50 mm

Ağırlık 33,5 kg 33,5 kg

Nakliye çantası (isteğe bağlı) Evet Evet

Garanti 2 yıldan 5 yıla kadar 2 yıldan 5 yıla kadar

ProDevice ASM120'nin kullanımı son derece kolaydır. Depolama aygıtını çekmeceye
yerleştirin, çekmeceyi kapatın ve düğmeye basın. Bir dakikadan daha kısa bir sürede,
veriler otomatik olarak ve geri alınamaz bir şekilde erişilemez hale gelir.

ProDevice ASM120, son teknoloji yazılım araçlarını içerir. Hafıza en az 1.000 kayıt
saklar ve dolduğunda en eskisinden başlayarak üzerine yazılır.

Belirli sayıdaki degauss döngüsü için cihazı uzaktan yetkilendirme işlemi vardır.
Yenilikçi PPMS teknolojisi (Ön Ödemeli Yönetim Sistemi) ile etkinleştirilir. Böylelikle
kullanıcı, manyetikliği giderilmiş kaset veya disklerin toplam sayısına karar verebilir.
Ek olarak, degauss işlemini herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda
gerçekleştirebilir. Tüm bunlar, dışarıdan bir veri yok etme şirketine erişimin kabul
edilmesiyle ilişkili karmaşık prosedürlerden kaçınmanıza olanak tanır.


