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WIE VROEG AAN GEGEVENSVERWIJDERING DENKT ...

... HEEFT DE VEILIGHEID 
VERHOOGD EN DE  
KOSTEN VERLAAGD.
Commerciële competentie en technologische knowhow – daaruit 
resulteert het intelligente procedé voor de recycling van apparaten 
en gegevensvernietiging van CHG-MERIDIAN: revisieveilig  
en  conform de normen, op basis van gevestigde standaards en 
tegelijkertijd voordelig. Passend bij de ondernemingsbelofte van 
CHG-MERIDIAN: Efficient Technology Management.
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INDIVIDUEEL

GEKWALIFICEERDE CONCEPTEN 
VOOR GEGEVENSVERWIJDERING
–  Passende concepten voor gegevensverwijdering voor  

verschillende gegevensopslag
–  Individuele verwijderingsprocessen volgens de behoefte aan 

bescherming en gegevensklassen
–  Mix van verschillende verwijderingsprocedés  

en security-normen
–   Gevestigde normen, standaards en certificeringen via  

onafhankelijke instituten (ISO-gecertificeerd volgens  
bouwsteen 27001 en 9001:2015 alsook conform BSI  
volgens bouwsteen B1.15)

VEILIG

GEAUTOMATISEERD EN  
GECERTIFICEERD
–  Consistente automatisering garandeert hoge  

procesveiligheid; geen handmatige ingrepen bij  
de verwijdering; minimaal foutenpercentage

–  Alle apparaten 100% navolgbaar
– Apparaatspecifiek verwijderingscertificaat
–  Geschikt voor grote assetvolumes (doorvoer, snelheid)

WAARDEBEHOUDEND

LAGERE TOTALE  
KOSTEN
–  Ondersteuning bij de optimalisatie van end-to-lifeprocessen  

in de zin van een consistente investeringsoptimalisatie
–  Passende concepten voor gegevensverwijdering tussen  

technische en commerciële uitdagingen
–  Vaststelling van de beveiligingsniveaus en beschermingsklassen 

met inachtneming van de optimale recycling

ONTZORGEND

INGEBED IN EEN  
STERKE SERVICESTRATEGIE
–  Onderdeel van alle oplossingen bij CHG-MERIDIAN
–  Totaalbeheer van het apparatenpark vanuit één punt,  

strategisch en functioneel
–  Lifecyclebegeleidende gebruiksconcepten vanuit  

technisch en commerciëel gezichtspunt
–  Maximale ontzorging, reductie van kosten en risico‘s,  

intelligent beheer van uw assets

 eraSURE®
VEILIGHEID,  

DIE PAST!
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BEVEILIGINGSNIVEAUS EN  
BESCHERMINGSKLASSEN

BESCHERMINGSKLASSE 3

BESCHERMINGSKLASSE 1

BESCHERMINGSKLASSE 2
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Algemene gegevens

Interne gegevens

Gevoelige gegevens

Bĳzonder gevoelige gegevens

Vertrouwelĳk te behandelen gegevens

Vertrouwelĳke hoogbeveiligde gegevens

Zeer geheime, hoogbeveiligde gegevens

VERWĲDEREN

VERWĲDEREN
 & 

VERNIETIGEN

Doorslaggevend voor de keuze van een verwijderingsmethode is 
altijd de graad van de gevoeligheid van de gegevens.

SSD- en hybride en Flashgeheugens, te vinden in notebooks, 
tablets, printers, smartphones en andere apparaten. CHG-MERIDIAN 
levert nauwkeurige en voordelige verwijderingsconcepten voor 
verschillende gegevensopslag. 

Doorslaggevend voor de keuze van een verwijderingsmethode is 
altijd de graad van de gevoeligheid van de gegevens. Iedere  
klant ontvangt een verwijderingsconcept die individueel op de 
situatie van zijn apparaten en gegevens is afgestemd. Elk 
verwijderingsconcept combineert het beveiligingsconcept met  
de hoogst mogelijke restwaarde van het apparaat. Voor elke  
gewist apparaat ontvangt de klant een verwijderingscertificaat.

INDIVIDUEEL, VEILIG,  
VOORDELIG

Efficient Technology Management®
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Servergestuurde verwĳdering 
in biometisch afgesloten 

veiligheidsbereik

Transport in loden kisten

eraSURE®

Retournering van 
apparaten door de klant

Retournering van 
apparaten door 
CHG-Meridian

Servergestuurde verwĳdering 
in biometisch afgesloten 

veiligheidsbereik

eraSURE®+

Voor bijzonder gevoelige gegevens met een hoge behoefte aan 
beveiliging raden we eraSURE®+ aan. Hier begint het proces al met 
het veilig afhalen van de apparaten, omvat het transport in loden 
kisten en eindigt met de servergestuurde gegevensverwijdering in 
een biometrisch afgesloten veiligheidsbereik.

GECERTIFICEERDE GEGEVENSVERWIJDERING 
VAN CHG-MERIDIAN

*  ISO met bouwsteen 27001 en 9001:2015    

**  BSI-conforme gegevensverwijdering volgens bouwsteen B1.15

De verwijderingsmethode eraSURE® is ISO-gecertificeerd* en 
conform de BSI-basisbescherming**. Het proces strekt zich uit van 
een eenvoudige gegevensverwijdering tot en met de fysieke 
vernietiging van gegevensdragers.

DE VERWIJDERINGS-
METHODE eraSURE®

Efficient Technology Management®
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ONDERDEEL VAN ALLE 
OPLOSSINGEN VAN 
CHG-MERIDIAN
De lifecycle is toepasbaar voor alle oplossingen van 
CHG-MERIDIAN. In de end-of-lifefase kunnen  
via eraSURE® uitgaven gereduceerd en investeringen 
geoptimaliseerd worden. De gegevensopslag van 
allerlei apparaten, of dit nu mobiele apparaten zijn, 
printers of computers, kan met eraSURE® veilig en 
bewijsbaar worden verwijderd.

Efficient Technology Management®



DUITSLAND
Weingarten (HQ), München, Neurenberg, Bielefeld, 
Düsseldorf, Groß-Gerau, Hamburg, Berlijn, Stuttgart

EUROPA
Parijs (FR), Lyon (FR), Monza (IT), Rome (IT),  
Barcelona (ES), Madrid (ES), Baden (CH), Wenen (AT), 
Grimbergen (BE), Egham (UK), Daventry (UK),  
Dublin (IE), Rotterdam (NL), Moskou (RU), Ljubljana 
(SI), Praag (CZ), Warschau (PL), Bratislava (SK),  
Oslo (NO), Skien (NO), Stockholm (SE), Helsinki (FI), 
Kopenhagen (DK)

AMERIKA
New York (VS), Woodland Hills (VS), Chicago (VS),  
Dallas (VS), Boston (VS), Windsor (CA),  
Monterrey (MX), Mexico City (MX), Guadalajara (MX), 
Sao Paulo (BR)

AUSTRALIË
Sydney (AUS)

ONZE ONDERNEMING 
CHG-MERIDIAN behoort tot de wereldwijd 
toonaangevende aanbieders van op maat 
gemaakte gebruiksconcepten voor efficiënt 
technologiemanagement. Als consultant op 
het gebied van financiën en technologie 
zorgt de onderneming voor het maximaal 
ontlasten van het budget gedurende de 
gehele technologische lifecycle. 

Klanten met investeringsprojecten in de 
bereiken IT en telecommunicatie, industrie 
en gezondheidszorg profiteren langdurig 
van verminderde kosten en risico‘s, maar 
ook van een intelligent beheer van de 
technische en commerciële aansturing van 
hun apparatuur.
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ONZE VESTIGINGEN

CHG-MERIDIAN WERELDWIJD

www.chg-meridian.comEfficient Technology Management®


