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Instruks for sletning af indhold af computere, smartphone, Ipad mv. 
 

Nedenstående Instruks gælder når en medarbejder afleverer et digitalt arbejdsredskab uanset om det 
digitale arbejdsredskab skal lægges på lager eller købes af en medarbejder. 
 
Sletning af Mac 

1. Gå ind i Disk Utility - Vis Flere Instruktioner  
Launch Disk Utility . Dette er i mappen Programmer under " Utilities ".  
Vælg det drev, du vil slette.  
Mac OS X vil ikke tillade dig at helt slette din primære harddisk.  
Vælg "Slet "-fanen.  

2. Indtast et navn til dit drev under "Navn ". Lad "Volume Format " som det er, medmindre du er 
bekendt med de forskelle.  
Klik på "Security Options ... " knap.  
Klik på alternativknappen ved siden af " Secure Erase Option" du ønsker. 

3. " Zero Out data" overskriver dine data med nuller. Dette er en hurtig måde at slette data og 
tilbyder anstændige sikkerhed. Under normale omstændigheder benyttes denne metode 

4. Pass Erase " skriver over dine data syv gange. Dette er en meget sikker metode til sletning af data, 
men det tager omkring syv gange længere end de " Zero Out data" -metoden.  

 
 
Sletning af PC 
Sletning af harddisk på PC’er. Her bootes på USB-medier og programmet Hardware Eraser benyttes til at 
overskrive harddisken. 
 
Sletning af mobiltelefoner 
Her følges retningslinierne fra de enkelte producenter til at nulstille telefonerne 
 
Sletning af Ipad/Iphone 
For at kunne slette en Ipad/Iphone skal man kende kode til telefon samt Apple-ID. Medarbejderen der 
har udlånt Ipad/Iphone har skrevet under på at de vil hjælpe med kodeord til Apple-ID og kodeord til 
Ipad/Iphone. 
Nedenstående fremgangsmåde benyttes 
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Kopimaskiner 
Store kopimaskiner kan indeholde en harddisk, hvorpå der lagres kopier af dokumenter. Det betyder, 
at der ved reparation af en kopimaskine, hvor en del af reparationen går ud på at udskifte eller at 
indsende harddisken til et værksted, også skal træffes foranstaltninger der forhindrer, at persondata 
kommer til uvedkommendes kendskab. 
På HP-printere er der en funktion der kan slette data på den indbyggede harddisk. Funktionen 
gemmer sig under sikkerhed – beskyt gemte data – slet jobdata. 
På Xerox printer og kopimaskiner, er standard, at alle data krypterede på den interne Harddisk 
 
Kvittering for sletning 
Den It-medarbejder, der udfører sletningen skal i samarbejde med IT-chefen kvittere for at udstyret har 
været til sletning hos GF IT. Kvitteringen gives på blanket M8 
 

https://docunotews.gymadm.dk/dnolink.aspx?tableId=5&itemNumber=92131&action=Open
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