ملخص

في سبيل األمان

خدمات HP Printing Security Advisory Services

ماذا لو اكن بإماكنك...
•توضيح وتقييم سياساتك الحالية
واحتياجاتك فيما يتعلق بأمان الطباعة؟
•إنشاء إستراتيجيا تشمل أمان الطباعة؟
•التعرف على التقنيات والخدمات
التي تتيح لك تحقيق أهداف
الحماية الخاصة بك؟

•تطوير خطة لتطبيق وإدارة سياسات
األمان وحلول األمان الخاصة بالطباعة؟

التحدي
تكرس الشراكت موارد أكثر من أي وقت
مضى لحماية بياناتها وتأمينها .ولكنه
بالرغم من االهتمام البالغ الذي تناله مراكز
البيانات والشباكت الداخلية ،إال أن العديد
من إستراتيجيات تقنية المعلومات تخفق
في معالجة نقاط الضعف الخاصة بالطباعة
والتصوير — مع أن التاكليف المحتملة المترتبة
عليها تكون مساوية لما تم ذكره.
حيث من السهل تحمل التاكليف التي تقدر
بماليين الدوالرات نتيجة لضياع المعلومات
السرية أو سجالت العمالء أو معلومات
الملكية الفكرية للشراكت .ناهيك عن الطعن
المستمر في سمعة الشركة .ومن الواضح
أن تأمين البيئات عادة ما ينافس أولويات
أخرى — التاكليف وسهولة االستخدام وغيرها.
ولمواجهة هذا التحدي يجب توفر حماية قوية
ضد المخاطر المبعثرة التي تهدد األجهزة
والبيانات الهامة والمستندات المطبوعة.
ولكنك لست وحدك في تطبيق وسائل الحماية
والتأمين.

نظرة عامة
يمكنك االستعانة بخدمات HP Printing
 Sلتساعدك على
 ecurity Advisory Services
تطوير إستراتيجيا متسقة شاملة لحماية بيئة
الطباعة وتطبيق الحلول التي تحمي أعمالك.
 Hمع
بداية سيعمل مستشار من شركة  P
حيث
ً

اجعا بيئتك الحالية
فريق األمان الخاص بك مر ً
إلدراك هموم شركتك وممارساتها ونقاط
الضعف الخاصة بها على وجه أفضل .وبالتالي
ستنعقد ورشة عمل عن األمان لجمع أصحاب
المصالح وتثقيفهم عن المخاطر ومساعدتهم
على الوصول إلى إجماع بخصوص األهداف
المنشودة إلستراتيجية أمان الطباعة الجديدة
— إستراتيجية توازن بشلك صحيح بين األمان
والتلكفة وسهولة االستخدام.
يحصل مستشارو األمان لدينا على معلومات
بالتفصيل ويجرون مقابالت مع الموظفين عن
ممارستهم اليومية للطباعة والتصوير .كما
H
قد يطبق مستشارك أدوات  P JetAdvantage
 Hو HP JetAdvantage
مثل  P Web Jetadmin
 Sلتقييم وضعك الحالي
 ecurity Manager
مقارنة بالمتطلبات التنظيمية وأفضل
الممارسات في الصناعة من حيث أمان
الطباعة.

شهادة العمالء
 Hأعيننا أمام أمان البنية
•"فتح مستشار  P
األساسية للطباعة بشلك لم نكن تفكر فيه
أبدا"
ً
 Hممارسات
•"كشف مستشارو األمان لـ  P
سيئة لن نكن نعرف أنها موجودة لدينا"...

 Hخارطة طرق شاملة
•"أعطتنا حماية  P
أتاحت لنا التركيز على تطوير الحماية على
مستوى بنية الطباعة األساسية خاصتنا"
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التخطيط للحماية

قد تحصل االنتهااكت في أية نقطة من سير العمل .فتساعد السياسات القوية على معالجة نقاط الضعف المذكورة من خالل:

إدارة مخاطر األمان
ومراقبتها

حماية المستندات

•اكتشاف النقاط العمياء
وعدم الفاعلية األمنية على
مستوى أجهزة التصوير
والطباعة الخاصة بك
•تطبيق سياسات
األمان بطريقة آمنة
موفرة للتاكليف

•تخفيف خطر وقوع المستندات
في األيدي الخاطئة من
خالل مصادقة المستخدم
والطباعة من لدى الطابعة

•منع التالعب بالمستندات أو
تزويرها بواسطة ميزات ماكفحة
االحتيال وتأمين أدراج اإلدخال

استأصل تعقيدات األمان

يتبع HP Security Manager ،من عائلة
حلول األمان لنظام JetAdvantage ،إجر ًاء
فعاال لتأمين أسطول
بديهيا
بسيطً ا
ً
ًّ
األجهزة لديك:
•إنشاء سياسة تنطبق على جميع
األجهزة
•تقييم امتثال األجهزة

تلقائيا
•معالجة األجهزة غير الممتثلة
ًّ
•مراجعة التقارير المستندة إلى
المخاطر

حماية البيانات

•سد الوصول إلى محراكت
األقراص الداخلية التي
تخزن الملفات التي تشمل
المعلومات السرية

•تشفير المعلومات المنقولة
إلى األجهزة ومنها عبر
اتصاالت الشبكة واألجهزة
المحمولة والسحابة

بناء إستراتيجية األمان الخاصة بك
مزودا ببيانات الكمية والماهية المكتسبة
ً
من خالل تقييم األمان ،سيساعدك مستشار
 Hعلى معرفة المخاطر
األمان الخاص بك من  P
وتقييم تأثيرها المحتمل كما أنه سيقدم لك
التوصيات والنصائح لتأمين بيئة الطباعة لديك.
وقد تشمل هذه التوصيات:
•حلول األجهزة المخصصة لحماية البيانات
الحساسة المخزنة على الطابعات العادية
والمتعددة الوظائف

•برامج وحلول لحماية البيانات المنقولة عبر
شبكتك المكتبية أو السحابة

•الخدمات والحلول لمراقبة بيئة الطباعة لديك
 Hأن تعمل معك على توفير
ثم يمكن لشركة  P
وفقا للتوصيات المذكورة من خالل
الحلول ً
التطبيق اآلمن للحلول واستبدال أجهزة أكثر
أمانا باألجهزة القديمة ،وترقية البرامج الثابتة
ً
إلخ.

حماية الجهاز

•التحكم في الوصول إلى إعدادات
األجهزة المتعددة الوظائف
لتجنب التكوين بشلك أقل
أمانا وإجراء عمليات الطباعة
ً
والمسح الضوئي ونقل
البيانات بما ال حاجة فيه
•حماية األجهزة من السرقة
والتالعب واالستخدام غير
المصرح به للمنافذ المادية

البداية
 Hالمحلي لمناقشة كيف
اتصل بوكيل  P
بإماكن خدمات HP Printing Security Advisory
 Sأن تهديك في سبيل الحماية األفضل
 ervices
واالطمئنان األكبر .وسنعمل معك على
مساهمة أصحاب المصالح وكسب المعلومات
وتخصيص إستراتيجيتك وتطبيقها وإدارتها
بشلك فعال .وإذا اخترت تأمين بيئة الطباعة
 Hوخدماتها ،فستحصل
الخاصة بك مع حلول  P
على إرشاد مستمر ودعم متواصل لكما تطورت
بيئة الطباعة والتصوير وتتطور التهديدات عليها
معها.

لمعرفة المزيد قم بزيارة
hp.com/go/secureprinting

 Hال يجب أن تنتهي هنا.
مع أن عالقتك مع  P
 Hتدعم مؤسستك عبر
يمكنك ترك شركة  P
عالقة طويلة األمد من خالل خدمات األمان
المدارة والصفقات المتجددة .مما يتيح لك
تكريس وقتك لألنشطة اإلستراتيجية بينما ندير
نحن العمليات اليومية.
فاختر سبيلك...

التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getupdated

شارك مع الزمالء
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