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Пътят към защитата
HP Printing Security Advisory Services – консултантски услуги
за сигурност при печат на НР

Ако можехте да…
• изясните и оцените текущите
си политики и нужди за
сигурност при печат?
• създадете интегрирана стратегия
за сигурност при печат?
• идентифицирате технологии и
услуги, които да Ви помогнат да
постигнете целите си за сигурност?
• разработите план за внедряване
и управление на политиките и
решенията за сигурност при печат?

Предизвикателството
Организациите отделят повече от всякога
ресурси за защита на данните си. Но докато на
центровете за данни и вътрешните мрежи се
отделя голямо внимание, много стратегии за ИТ
сигурност не успяват да се справят със слабите
места при печат , въпреки че потенциалните
разходи са също толкова високи.
Загубени поверителни данни, записи на
клиенти или фирмена информация могат лесно
да струват на компаниите милиони . Без дори
не се вземат предвид дълготрайните щети за
репутацията им. Защитата на средата често се
конкурира с други приоритети – разходи, лесно
използване и други. Това предизвикателство
изисква силна защита срещу коренно различни
рискове, които застрашават хардуерните
устройства, важните данни и отпечатаните
документи. Но не е нужно сами да се
защитавате и предпазвате

Общ преглед
HP Printing Security Advisory Services могат
да Ви помогнат да разработите цялостна
стратегия за сигурност при печат и да внедрите
решения, за да защитите бизнеса си. За да
започнете процеса, съветник по сигурността
на HP ще работи с Вашия екип по сигурността
за предварителен анализ на настоящата Ви
среда, за да разбере по-добре притесненията,
практиките и слабите места на компанията Ви.

Семинар по сигурността ще събере основните
заинтересовани страни, ще им разясни
опасностите и ще им помогне да постигнат
консенсус относно целите на една нова
стратегия за сигурност при печат – стратегия,
която постига точния баланс между сигурност,
разходи и лесно ползване.
Нашите съветници по сигурността събират
подробна информация и интервюират
служителите относно ежедневните практики
за печат. Вашият съветник може също така да
внедри инструменти на HP JetAdvantage като:
HP Web Jetadmin и HP JetAdvantage Security
Manager, за да оцени настоящата Ви ситуация
по отношение на сигурността при печат спрямо
регулаторните изисквания и най-добрите
практики в отрасъла.

Цитати от клиенти
• „Консултантът на HP ни отвори очите за
сигурност за печатната инфраструктура, за
каквато никога не бяхме и помисляли“;
• „Консултантите по сигурността на HP разкриха
лоши практики, за които дори не сме знаели,
че съществуват...“;
• „HP Security ни даде цялостна пътна карта
за фокусиране върху подобряването
на сигурността в цялата ни печатна
инфраструктура“.
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План за защита
Пробивите в сигурността могат да възникнат във всяка точка от работния Ви процес. Една солидна политика
помага за справяне с тези уязвимости чрез:

Защита на устройството

Защита на данните

Защита на документите

• Контролиране на достъпа до
настройките на многофункционалните
устройства, за да се предотвратят
по-несигурни конфигурации и
ненужно отпечатване, сканиране
и прехвърляне на данни;

• Предотвратяване на достъпа до
вътрешни устройства, на които се
съхраняват файлове, съдържащи
поверителна информация;

• Намаляване на риска документите
да попаднат в неподходящи
ръце чрез идентификация на
потребителите или изтеглен печат;

• Шифроване на информацията,
преминаваща към и от
устройства чрез мрежова,
мобилна или облачна връзка

• Предотвратяване на подправянето
или фалшифицирането
на документи с функции
против фалшифициране и
защитени входящи тави

• Защита на устройствата срещу
кражба, подправяне и неоторизирано
ползване на физическите портове

Елиминирайте сложността
от сигурността
HP Security Manager – решение за
сигурност на JetAdvantage – следва
опростен, интуитивен и ефикасен процес
за подсигуряване на Вашата мрежа от
устройства:
• създаване на политика по отношение на
цялата мрежа от устройства;
• оценавяне на устройствата за
съответствие;
• aвтоматично коригиране на
несъответстващите устройства;
• преглед на отчети, базирани на риска.

Изградете своята стратегия за сигурността
Въоръжен с качествените и количествените
данни, получени по време на оценката на
сигурността, Вашият съветник по сигурността
на HP ще Ви помогне да идентифицирате
рисковете, да оцените потенциалното им
въздействие и ще Ви представи препоръки
за защита на Вашата печатна среда. Тези
препоръки може да включват:
• xардуерни решения за защита на поверителни
данни, съхранявани в принтерите и
многофункционалните устройства;
• cофтуер и решения за защита на данните,
пренасяни през мрежата на офиса Bи
или в облака;
• yслуги и решения за следене на печатната Bи
среда.
След това HP може да си партнира с Bас, за
да изпълни тези препоръки чрез защитено
внедряване на решения, подмяна на по-стари
устройства с по-сигурни, актуализиране на
фърмуера и др.

• Внедряване на правила за
сигурност по икономичен
и защитен начин

Свържете се с местния представител на НР, за
да обсъдите как HP Printing Security Advisory
Services могат да Ви насочат по потя към
по-добрата защита и спокойствието. Ние ще
работим съвместно с Вас, за да ангажираме
заинтересованите страни, да събираме
информация, да персонализираме и внедрим
стратегията Ви и да я управляваме ефективно.
Ако изберете да защитите печатната си среда
с решения и услуги на HP, ще получите текущи
насоки и поддръжка, докато средата Ви за
печат и изображения, а с нея и заплахите за
сигурността ѝ, се развива.

Научете повече на:
hp.com/go/secureprinting

По който и път да поемете...
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• Откриване на пропуски
във Вашата сигурност и
неефективни елементи в
цялата мрежа от устройства
за печат и изображения;

Първи стъпки

Но не е необходимо отношенията Ви с НР
да спират дотук. Позволете на НР да оказва
непрекъсваща подкрепа на бизнеса Ви чрез
управлявани услуги за сигурност и повтарящи
се взаимодействия. Това Bи позволява да
използвате времето си за стратегически
дейности, докато ние управляваме ежедневните
операции.

Абониране за актуализации
hp.com/go/getupdated

Управление и следене на
рисковете за сигурността

