VERİLERİNİZİ

SADECE SİLEREK
YO K E D E M E ZS İ N İ Z

Verilerinizin Geri Kurtarılamaz Şekilde Silinmesi İçin Tasarlanmıştır

KVKK (GDPR) Veri Yok Etme
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ilgili
maddeleri uyarınca yok edilmesi gereken verileri
geri kurtarılamaz bir biçimde silmek, daha doğru
bir ifade ile yok etmek için C-Dozer kullanmalısınız

GÜVENLE VERİ YOK ETME
Endüstride kabul görmüş ve en
sık kullanılan algoritmalarla verileri
geri getirilemeyecek şekilde yok eder.

DİSK TEMİZLEME
Daha önce silinmiş, ancak disk
yüzeyinde yer kaplamaya devam eden
eski verilerinizi kalıcı olarak yok eder.

GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU
Geri dönüşüm kutusundaki tüm
dosyaları güvenli bir şekilde temizler.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

• Türkçe Arayüz ve Türkçe Destek
• Cloud üzerinde 2fa (ikili kimlik doğrulama) desteği
• KVKK-GDPR için delil nitelikli log gönderimi
• Görevler tamamlanana kadar takip edilir.

KAYIT ALTINDA
Bilgisayarınızdan sildiğiniz dosyaların özel programlar
ve yöntemler yardımıyla geri getirilebildiğini
duymuşsunuzdur. C-Dozer silinmesi gereken dosyaları
geri getirilemez bir biçimde silmenizi sağlar.

• Asla agresif değildir.
• Son kullanıcının çalışması engellenmez
• Web tabanlıdır ve mobil uyumludur.
• C-Dozer’i yönetmek için internet
bağlantısı yeterlidir.
• Entegrasyon gerekmez, kopyala yapıştır

GÜVENİLİRDİR
C-Dozer kendisine verdiğiniz görevleri vakti geldiğinde
uygular. İşlem sonucunu KVKK gereği delil teşkil
edebilmesi için Syslog sunucusuna gönderir ve aynı
zamanda sistem yöneticisine web paneli üzerinden raporlar.
Eğer hata oluşursa e-posta ile size bildirir. Kayıtlarda
silinen dosyanın ismi, zamanı, veri silme algoritması ve
verinin yolu log içeriğinde belirtilmektedir.

yeterlidir.
• Sonuçlar detaylıca raporlanır ve loglanır.
• İstenildiğin de e-posta ile bildirim gönderme
• Binlerce bilgisayarı tek noktadan yönetebilir.
• V e r i t r a fi ğ i a ç ı s ı n d a n t a s a r r u fl u d u r .

BULUT TABANLI
C-Dozer bulut tabanlıdır. Bilgisayarlar
ve iş istasyonları internete bağlı olduklarında
C-Dozer kendisine verilmiş görevleri bulut
üzerinden alır ve kurulu olduğu bilgisayar
üzerinde istenildiği şekilde yerine getirir.

• Görev talebinde bulunan client olduğundan
son derece güvenlidir.
• Yerel ağa ihtiyaç duymaz.
• Uzak bağlantı gerekmez.

YÖNETİM ve PLANLAMA
Gelişmiş görev zamanlama, grup ve departman
yapısıyla kolayca binlerce bilgisayarı tek tıkla
yönetebilirsiniz

• Görevler bilgisayarda sessizce yerine getirilir.
• Büyük yapılar için görev / departman sorumlularına
ayrıca email raporlama özelliği

PERFORMANS ve SESSİZLİK
C-Dozer çok düşük sistem kaynağı tüketmeye yönelik
olarak programlanmıştır. Bu sayede son kullanıcıları
görevlerini yerine getirirken asla rahatsız etmez.

