
Usługi profesjonalne

Usługa usuwania 
danych
Kompleksowe wsparcie w procesie 
usuwania danych z urządzeń 
drukujących

Usługa usuwania danych świadczona przez 
Ricoh to sprawdzony, kompletny i odpowiednio 
udokumentowany proces usuwania danych 
z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych po 
zakończeniu umowy. Nasza bezpieczna usługa 
utylizacji obejmuje sprawdzenie wszystkich 
potencjalnych źródeł danych w urządzeniach,  
dzięki czemu zapewniamy komfort pracy i pewność, 
że dane pozostaną poufne.



W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, jakie budzą zdarzenia 
związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz potrzebą 
dostosowania się do nowych i stale zmieniających się europejskich przepisów 
i regulacji prawnych, dla organizacji ochrona danych pozostaje kwestią o 
najwyższym priorytecie. Potencjalne grzywny za naruszenie bezpieczeństwa 
danych są bardzo wysokie. Negatywny wpływ na reputację i związana z tym 
utrata przewagi nad konkurencją mogą być jeszcze bardziej kosztowne.
W Ricoh przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa informacji. Oferujemy 
szeroką gamę rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo drukarek przez cały 
okres ich eksploatacji. Po zakończeniu umowy, nasza usługa pozwala zachować 
poufność danych znajdujących się w urządzeniach, które będą zutylizowane.

W urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach przechowywana jest coraz 
większa ilość poufnych danych. Jednakże, choć wiele organizacji wdrożyło 
politykę ochrony danych w komputerach osobistych i serwerach, zagrożenie 
ujawnienia informacji z urządzeń drukujących jest często pomijane. Nowe 
rozwiązania, takie jak serwer dokumentów czy skanowanie do poczty 
e-mail sprawiają, że rośnie ilość poufnych danych przechowywanych w 
urządzeniach i ryzyko ich ujawnienia.

Ricoh oferuje najbardziej kompleksową usługę usuwania danych z drukarek 
i urządzeń wielofunkcyjnych wśród usług oferowanych aktualnie na rynku. 
Nasza usługa bezpiecznej utylizacji gwarantuje usunięcie, bez możliwości 
odzyskania, wszelkich danych pozostałych w urządzeniach i obejmuje 
również poświadczenie zgodności z wymogami w zakresie ochrony danych. 
Nasze podlegające pełnej kontroli procesy i procedury pozwalają na 
usunięcie danych z wszelkich obszarów urządzenia, a każdy ich etap jest 
skrupulatnie dokumentowany. Jako dostawca usługi usuwania danych, który 
cieszy się największym zaufaniem, zapewniamy naszym klientom najwyższy 
poziom niezawodności.

Zapewniamy komfort pracy

Z Ricoh jesteś bezpieczny

Główne zalety
•  Najbardziej kompleksowa usługa 

usuwania danych dostępna na 
rynku

•  Obejmuje kompleksowo 
wszystkie potencjalne źródła 
danych w urządzeniach 
drukujących

•  Poświadczony, podlegający 
kontroli proces zapewniający 
komfort pracy

•  Usługę usuwania danych można 
zintegrować z zarządzaniem 
cyklem eksploatacji urządzenia
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Potencjalne źródła ryzyka
Nie tylko dyski twarde w urządzeniach drukujących stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.
Jak zobrazowano to na poniższym diagramie, są one tylko jednym z wielu elementów drukarki lub urządzenia 
wielofunkcyjnego, które potencjalnie mogą zawierać dane wymagające szczególnej ochrony. W wycofanych z 
eksploatacji urządzeniach mogą być zgromadzone dane zarówno w postaci cyfrowej jak i fizycznej.
Kompleksowa usługa usuwania danych świadczona przez Ricoh eliminuje zagrożenia z wszystkich potencjalnych źródeł, 
gwarantując komfort pracy i pewność, że z urządzenia nie uda się odzyskać żadnych danych.

Bęben
Utajony obraz 

przetworzonego obrazu

Dysk twardy
Pliki użytkownika, 

tymczasowe obrazy 
plików drukarki/
kopiarki/faksu, 

celowo zapisane 
dokumenty 
do częstego 

drukowania, książki 
adresowe

NVRAM
Dane administratora, 
dane użytkownika, 

nazwy kont 
i hasła, certyfikacja 

użytkownika i 
ustawienia sieciowe

Zablokowane 
dokumenty

W urządzeniu mogą 
pozostać wydruki

Naklejki na 
urządzeniu

Mogą posłużyć 
do odnalezienia 

klienta, który używał 
urządzenia

Kasety na papier
Przedmioty 

przechowywane 
w nich przez 

użytkowników - np. 
klucze

Karta faksu
Książka adresowa,obrazy 

wysłane/otrzymane faksem

Szyba skanera
Zeskanowane dokumenty / 

dokumentacja osobista

Karta SD
Certyfikat strony i 
książka adresowa
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Informacje o firmie Ricoh
Globalna firma z branży technologicznej, która specjalizuje się w sprzęcie biurowym, rozwiązaniach do druku 
produkcyjnego, systemach zarządzania dokumentami i usługach IT. Ricoh oferuje kompleksowe rozwiązania, 
dzięki którym zwiększysz wydajność i zmniejszysz koszty.

Pewna globalna organizacja posiadała w Wielkiej 
Brytanii ponad 350 urządzeń drukujących, dla 
których skończyła się umowa o eksploatacji. 

Firma ta zdawała sobie sprawę z konieczności usunięcia 
danych w taki sposób, by zagwarantować, że wszelkie 
pozostałe w urządzeniach informacje zostaną bezpiecznie 
usunięte. Firma ta najchętniej zleciłaby to zadanie swojemu 
aktualnemu dostawcy sprzętu i usług, bez konieczności 
angażowania w ten proces podmiotów trzecich. 

Dla organizacji kluczowym wymogiem było, by usługa 
podlegała pełnej kontroli i na każdym etapie usuwania 
danych zapewniała zgodność z wszelkimi wymogami w 
zakresie ochrony danych. 

Przed podpisaniem umowy organizacja przeprowadziła 
szczegółową ocenę procedury usuwania danych przez 
Ricoh, obejmującą m.in. wizytę w miejscu realizacji oraz 
ocenę stosowanego procesu technicznego i standardów. 
To przekonało ją, aby powierzyć firmie Ricoh nadzór 
nad wycofaniem urządzeń drukujących z eksploatacji po 
zakończeniu umowy.

Po rozpoczęciu współpracy organizacja przeprowadziła 
kontrolę realizacji działań przez Ricoh. Była pod dużym 
wrażeniem profesjonalnego i rzetelnego podejścia do 
urządzeń poddawanych procesowi. Na każdym etapie 
procesu usuwania danych prowadzona jest dokumentacja, 
stanowiąca dowód, że podjęto wszystkie wymagane 
procedurą kroki.

Studium przypadku:
Firma na liście Global Fortune 500

www.ricoh-europe.com

Wszystkie nazwy firm, produktów i usług są własnością i zarejestrowanymi znakami handlowymi ich 
poszczególnych właścicieli. Prawa autorskie © 2015 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Zakazuje się modyfikacji lub adaptacji tej broszury, jej zawartości lub opracowania graficznego, 
częściowego lub całościowego kopiowania lub użycia w ramach innego projektu bez uprzedniej 
pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.
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