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Vanwege het aanhoudende succes en de continue groei 
verhuisde de onderneming in 2017 van Hull naar het nieu-
we, markante kantoorgebouw “The View” met uitzicht op 
de legendarische Humber Bridge. Reeds in Hull bezat het 
bedrijf een datavernietiger van HSM, het model HSM Clas-
sic 225.2, die de afgelopen tien jaren betrouwbaar data en 
formulieren in de veiligheidsniveau P-4 vernietigde. 
In het kader van de verhuizing werd IT@Spectrum door 
haar zusterbedrijf „The One Point“, een aanbieder van 
mobiele communicatie-oplossingen, in het gebouw van 
“The View” begeleid. Dankzij de verhuizing kunnen haar 
klanten nu vergaderruimten, showroom- en opleidingsin-
richtingen benutten. Reeds in het eerste jaar kwamen 
meer dan 2.300 bezoekers in het gebouw. Het hoge be-
zoekersaantal, maar ook de nieuwe wetgevingen rondom 
de Europese Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG), plaatsten Rob Cavill, technisch directeur bij 
IT@Spectrum, voor een groot aantal vragen rondom de 
veiligheid van de documenten in het hele gebouw. 

De feiten  
Nadat men reeds in het verleden aan HSM het vertrou-
wen gaf, lag het voor de hand HSM weer te contacten, 
om de nieuwe kantoorruimten AVG-conform in te richten.

De oplossing
Rob Cavill was verantwoordelijk voor de complete ver-
huizing van de kantoren. In de tussentijd voerde hij nieu-
we en belangrijke richtlijnen in de organisatie en reali-
seerde daarmee een solide oplossing voor de 
inachtneming van de richtlijnen van de databescherming 
in het gehele gebouw. 
Om de showroom netjes te 
houden en te verhinderen, 
dat vertrouwelijke docu-
menten onbeheerd blijven 
liggen, werd een zgn. 
“schoon kantoor-politiek” 
ingevoerd. Verder werden 
de nieuwe kantoorruimten 
niet, zoals gebruikelijk, 
voorzien van papierbakken, 
maar er werd een “shred 
all”-politiek ingevoerd. Dit 
betekent, dat elk document, 
dat theoretisch in de papier-
bak belandt en pas later ver-
nietigd zou worden, nu direct in een vernietiger verd-
wijnt, zodra het niet meer gebruikt wordt.
Het nieuwe, grote en open kantoor maakt indruk door 
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Oplossingen voor databeveiliging 
IT@Spectrum, een bekroonde onderneming uit de sector van het druk- en informatiemanagement met 
vestiging in Hull, Groot-Brittanië, helpt sinds meer dan 30 jaar bedrijven in Humberside, Yorkshire en 
in het verdere noordoosten van Groot-Brittannië, door de implementering van geautomatiseerde busi-
ness management- en drukprocessen, om tijd en geld te besparen. 
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een open ruimteconcept. Rob Cavill plaatste de oudere, 
nog altijd goed functionerende, datavernietiger HSM 
Classic 225.2 naar de technische afdeling en kocht extra 
een nieuw model – de datavernietiger HSM SECURIO 
P36i. De nieuwe shredder met het veiligheidsniveau P-4 
werd centraal op de etage van de  de afdeling verkoop 
en administratie geïnstalleerd. Deze plaatsing is het re-
sultaat van een analyse rondom de verzamelplaats, die 
Rob Cavill samen met de specialist van HSM inzake da-
tabeveiliging doorvoerde. Uit de analyse bleek, dat het 
veiligheidsniveau P-4 het beste paste bij de veiligheids-
vereisten van IT@Spectrum – vooral in combinatie met 
de hoge bladdoorvoer. Zodoende verloopt het vernieti-
gen voor de medewerkers ook bij grotere hoeveelheden 
snel en eenvoudig.

Het resultaat
Ondertussen zijn de twee ondernemingen IT@Spectrum 
en The One Point alweer meer dan een jaar in het nieuwe 
gebouw. Sinds de installatie van de nieuwe datavernieti-
ger zijn de medewerkers zich nog bewuster geworden, 
dat alle niet meer benodigde documenten direct  vernie-
tigd moeten worden. Dankzij de centrale plaatsing van de 
twee datavernietigers op de desbetreff ende verdiepingen, 
vernietigen de medewerkers de documenten meteen, 

zodra ze niet meer gebruikt worden. Dat maakt zeker, 
dat alle documenten die, persoonlijk of zakelijk, vertrou-
welijke informatie bevatten, veilig vernietigd worden. 
Dankzij de door Rob Cavill ingevoerde richtlijnen voor 
databeveiligingsconforme werkwijze, werden de data nu 
dienovereenkomstig veilig vernietigd. Dat de apparaten 
van HSM duurzaam zijn, dat had de datavernietiger HSM 
Classic 225.2 reeds bewezen, die daar al meer dan tien 
jaren ingezet wordt.

Contact:

“De nieuwe HSM data-
vernietiger heeft ons er-
van overtuigd, dat wij per 
direct alle persoonlijke, 
gevoelige en vertrou-
welijke documenten di-
rect ter plekke absoluut 
veilig vernietigen – van-
zelfsprekend alles con-
form de nieuwe AVG!“

Rob Cavill, technisch 
directeur, IT@Spectrum 
Limited, UK


