
Diskus Prodevice ASM240

GÜVENLİÜRÜN HAKKINDA

ASM240, tamamen ProDevice markasının
mühendisleri tarafından tasarlanmış ve
üretilmiştir. En kaliteli bileşenlere, patentli ve
yenilikçi teknolojiye dayanan ASM120
degausser'ın devamı niteliğindedir. Tam
donanımlı ve bilimsel araştırmalar yapan
modern Ar‐Ge merkezimizde tasarlanmış ve
üretilmiştir.

NEDEN SEÇMELİ?

• Mobil APP mevcut ‐ mobil cihazlarla çalışan
dünyanın ilk degausser'ı
• % 100 verimlilik ‐ güçlü bir manyetik alan
oluşturarak verileri kalıcı ve tamamen silme ‐
20.000 Gauss.
• Barkod tarama ve manyetikliği giderilmiş
depolama aygıtının fotoğrafını çekme
yeteneği.
• Bulut raporlama
• PPMS (Ön Ödemeli Yönetim Sistemi)
teknolojisi
• TCP / IP Arayüzü ‐ ProDevice ASM240
dünyanın herhangi bir yerinden yönetilme
yeteneği ile ağmodunda çalışabilir

ASM240 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 ASM240, 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, SLR, QIC, 3592, 3590E, 3490E, 

3480, 9840, 9940, T10K
• Diğerleri: 3,5” disketler, ses ve video kasetleri

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

PRODEVICE ASM240 PRODEVICE ASM240 LITE

Manyetik alan 2T = 20.000 Gauss 1T = 10.000 Gauss

Veri yok etme süresi * 30s / birim 20s / birim

Mobil uygulama Evet Hayır

Barkod tarayıcı ve kamera Evet Hayır

Raporlama Evet Hayır

PPMS Teknolojisi Evet Hayır

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

Boyutlar 465 mm x 350 mm x 325 mm 465 mm x 350 mm x 325 mm

Ağırlık 38 kilo 38 kilo

Nakliye çantası (isteğe bağlı) Evet Evet

ProDevice ASM240'ın kullanımı son derece kolaydır. Sabit sürücüyü veya kaseti
çekmeceye yerleştirmeniz yeterlidir. Çekmecenin kapatılması, manyetikliği giderme
işlemini otomatik olarak başlatır. Medyanın tamamen silindiğinin bilgisi ekrandan
takip edilebilir. ProDevice ASM 240, son teknoloji yazılım araçlarını içerir. Güvenli bir
şekilde taşımak için özel yapım bir çanta ile satın alınabilir.

Belirli sayıdaki degauss döngüsü için cihazı uzaktan yetkilendirme işlemi vardır.
Yenilikçi PPMS teknolojisi (Ön Ödemeli Yönetim Sistemi) ile etkinleştirilir: degausser
kiralanır ve önceden tanımlanmış bir veri imha birimi hacmi ile programlanır ve
kiralama şirketi (özel bir uygulama kullanarak) herhangi bir zamanda degausser'ı
yeniden yetkilendirebilir. 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.


