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Datasletning 101

Det er ikke nok at trykke på slet-knappen
Det svarer til at rive indholdsfortegnelsen ud af en bog. 
Bogens sider består – og det samme gør din virksomheds data 
– lagret i harddiskens hukommelse. Det kan ofte genskabes 
med frit tilgængeligt software, og det er i dag endda muligt at 
læse data på døde metalstykker fra lossepladsen.[8]   

Datasletning sikrer mod:
• Identitetstyveri
• Stjålne bank- og kortoplysninger
• Afpresning
• Virksomhedsspionage
• Hacks
• PR-skandaler
• Bøder fra Datatilsynet

OVERSKRIVNING
Hvordan: Overskrivning af data med software.
Kan udstyret bruges igen? Ja.

KRYPTERING
Hvordan: Krypteringsnøglen smides væk.*
Kan udstyret bruges igen? Ja.

SHREDDING
Hvordan: Drev knuses mekanisk til små stykker.
Kan udstyret bruges igen? Nej.

DEGAUSSING
Hvordan: Drev ødelægges af kraftig magnet.*
Kan udstyret bruges igen? Nej.
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Persondataloven § 5, Stk. 5:

„Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver 
mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end 
det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne 
behandles.”[7]

Dokumentation
Datasletning skal kunne bevises ved kontrol fra Datatilsynet.[2] Det 
kan være en udfordring med langt de fleste løsninger.

Certificeringer
Ikke alle løsninger er født lige. Den mest omfattende certificering 
lige nu er Common Criteria EAL, og den højeste standard for 
overskrivning er af NIST betegnet som „Purge”.[8]

Situationen i Danmark
Danmark er blandt de mest udsatte lande, når det kommer til 
datasikkerhed[4]. Det estimeres, at 39% af små og mellemstore 
virksomheder har et utilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau.[5]

Danmark havde i 2019 flere end 5 gange så mange underretninger 
om brud på persondatasikkerheden per borger som et gennemsnitligt 
EU-land.[3],[6] To bøder er allerede givet i Danmark, som kan 
sammenlignes med tre i Storbritannien.

5.    Deloitte (2019): IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er
6.    Det Europæiske Databeskyttelsesråd (2019): 1 year GDPR – taking stock
7.    EU (2016): Persondataforordningen (direktiv 95/46/EF)
8.    NIST (2014): Special Publication 800-88 Rev 1: Guidelines for Media Sanitization

Metoder til datasletning

Datatilsynet:

Når man sletter persondata, skal det i følge Datatilsynet slettes 
„forsvarligt”[1] og „uigenkaldeligt”[2], således det „på ingen måde 
kan genskabes“[2] med henvisning til NISTs guidelines for sikker 
datasletning.[8]

* Begrænset til visse typer drev.

https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/sletning/


Volume

Verify-Diagnostics-Eraser i ét user flow
Volume er det mest avancerede produkt på markedet, 
designet til håndtering af store antal mobilenheder på én 
gang. Med fleksible integrationsmuligheder er Volume den 
komplette løsning til ITADs og reperationscentre.

• ADISA-certificeret og compliant med regulativer inden 
for datasikkerhed som NIST, EU GDPR and R2.

• Supporterer Apple DEP check samt GSMA Device 
Check™.

• Komplet dokumentation til auditering.

Verify
Tjek at den er klar til resale

Diagnostics
Hardwaretest med 50+ data points

Eraser
Certificeret datasletning

Cloudbaseret rapporteringsløsning
En webbaseret portal viser statistik real-time på butik- 
og koncern-niveau såvel som detaljeret information 
om enhederne. Det kan bruges til optimering af salg 
og markedsføringskampagner. Download til enhver tid 
certificerede rapporter fra skyen.



Point of Sale

Switch
Hurtig og nem overførsel af personligt indhold mellem 

to mobilenheder. Supporterer sikker cloud og USB 
backup/gendannelse.

Verify
Tjek at enheden er klar til resale, service eller buyback 
(active device locks, SIM eller Memory cards og med 
GSMA Device Check™). 

Diagnostics
Komplet sundhedstjek af mobilen med test af 50+ data 

points, inklusiv device grading med minimum manuelt 
arbejde.

Trade-In
Præcis og fair værdisætning af brugte mobilenheder, 
vurderet ved at bruge data fra analysen af enhedens 
stand.

Eraser
Sikker skrotning, genbrug eller salg af mobiler ved 

permanent sletning af al sensitiv data. Op til 32 mobiler 
eller tablets på én station.

Komplet løsning til fysiske butikker
Denne række af services dækker hele mobilens livscyklus og 
sikrer jer højere effektivitet og kundetilfredshed.

Automatisk print af labels
(Enhedsdetaljer, stregkoder og 
QR-koder)



Piceasoft

„Rigorous testing in actual shop 
environment convinced us.”
- Ove Lyngøy, Commercial Services Development 
Manager, Elkjøp Nordic

„Because of good experiences 
with Switch we expanded the 
usage of PiceaServices.”
- Juha-Mikko Saviluoto, Sales Director, Power

„The fastest and easiest solution 
on the market improves our 
customer experience.”
- Adrian Kobler, Project Manager, Swisscom

„Best value for our business 
and customer focused way of 
operation.”
- Harald Rulo, After Sales Manager, Vodafone

Brugt af operatører, butikker, værksteder, brokere og trade-in-
virksomheder i hele verden.

WhiteCanyon x Piceasoft
„Our current offering will be greatly enhanced with 
PiceaServices. We can now provide customers a 
comprehensive range of proven lifecycle solutions for 
mobile devices.”
- Paul Katzoff, CEO, WhiteCanyon

„We can now meet growing customer demand by offering 
secure and certified data erasure solutions from a single 
source for both mobile devices and PC hard drives.”
- Jyri Roselius, CEO, Piceasoft

WipeDrive Mobile udviklet af Piceasoft
Efter 20 år i branchen så WhiteCanyon en stigende 
efterspørgsel efter datasletning af mobile enheder og 
etablerede et partnerskab med virksomheden bag den bedste 
løsning på markedet.

Piceasoft er Europas førende udbyder af software til 
håndtering af mobilers livscyklus - baseret i Finland. De blev 
vurderet til at have den bedste sikkerhedspraksis, bredeste 
vifte af features, hurtigste workflow og support af flest mulige 
enheder og OS-versioner. Vi præsenterer derfor:

94%
    CUSTOMER SATISFACTION

Førende på kundetilfredshed

Siden Piceasoft blev startet, har de centrale værdier spillet en stor rolle. Kundetilfredshed 
er en prioritet, og der bliver lyttet til kunderne og reageret på deres behov, så Piceasoft 
fortsat kan levere ekstraordinære produkter, der skaber værdi.
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Vi sælger licenser til WipeDrive Mobile.

Vi tilbyder en trial af vores produkter, så I kan prøve 
dem først. Vores portfolio inkluderer: Switch, Verify, 
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