Souhrn

Cesta k ochraně
Služby HP Printing Security Advisory Services

Co kdybyste mohli…
• Vyjasnit a zhodnotit vaše stávající
zásady a potřeby týkající se
zabezpečení tiskáren?
• Vytvořit integrovanou strategii
zabezpečení tisku?
• Identifikovat technologie a služby,
které vám pomohou dosáhnout
vašich cílů zabezpečení?
• Vytvořit plán pro zavedení
a správu vašich zásad a řešení
zabezpečení tiskáren?

Výzva
Organizace věnují na ochranu svých dat více
prostředků než kdy předtím. Zatímco je však velká
pozornost věnována datovým centrům a vnitřním
sítím, většina strategií IT zabezpečení opomíjí
zranitelnost tisku a zpracování obrazu, ačkoliv
případné náklady mohou být stejně vysoké.
Ztráta důvěrných údajů, záznamů klientů nebo
informací chráněných vlastnickými právy může
přitom společnosti stát miliony dolarů. Nemluvě
o trvalém poškození jejich pověsti. Zabezpečení
prostředí často soupeří s dalšími prioritami, jako
jsou například náklady či snadná použitelnost. Tato
výzva vyžaduje silnou ochranu před různorodými
riziky, která ohrožují hardwarová zařízení, důležitá
data i tištěné dokumenty. Ochranu a zabezpečení
však nemusíte zajišťovat na vlastní pěst.

Přehled
Služby HP Printing Security Advisory Services
vám pomohou vytvořit ucelenou strategii
zabezpečení tisku a zavést řešení pro ochranu
vašeho podniku. Na začátku tohoto procesu
přezkoumá bezpečnostní poradce společnosti
HP ve spolupráci s vaším bezpečnostním týmem
vaše stávající prostředí, aby lépe pochopil obavy,
postupy a zranitelná místa vaší společnosti.
Seminář věnovaný zabezpečení svede dohromady
hlavní zainteresované osoby, které budou
poučeny o hrozbách, a pomůže jim dosáhnout
shody v oblasti cílů nové strategie zabezpečení

tisku, která zajistí správnou rovnováhu mezi
bezpečností, náklady a snadným použitím.
Naši bezpečnostní poradci shromáždí podrobné
informace a promluví si se zaměstnanci
o každodenních postupech používaných při tisku
a zpracování obrazu. Váš poradce může také
nasadit nástroje HP JetAdvantage, jako je HP Web
Jetadmin a HP JetAdvantage Security Manager,
pomocí kterých vyhodnotí stav vašeho aktuálního
zabezpečení tisku vůči regulačním požadavkům
a osvědčeným postupům.

Názory zákazníků
• „Poradce společnosti HP nám pomohl objevit
zabezpečení tiskové infrastruktury, které nás
nikdy ani nenapadlo“
• „Bezpečnostní poradci společnosti HP nás
upozornili na nekalé praktiky, o jejichž existenci
jsme neměli ani tušení...“
• „Díky službě HP Security jsme získali podrobný
plán, který nám pomohl zaměřit se na zlepšení
zabezpečení naší tiskové infrastruktury“
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Plán na ochranu
K narušení zabezpečení může dojít v každém okamžiku vašeho pracovního postupu. Zavedení přiměřených zásad vám
pomůže vyřešit tyto chyby zabezpečení:

Ochranou zařízení

Ochranou dat

Ochranou dokumentů

• Řízením přístupu k nastavením
multifunkčních zařízení
s cílem zabránit méně bezpečným
konfiguracím, jakož i zbytečným tiskům,
skenům a datovým přenosům

• Zabráněním přístupu k interním
diskům, na kterých jsou uloženy
soubory obsahující důvěrné informace

• Snížením rizika, že se dokumenty
dostanou do nepovolaných
rukou, ověřením uživatele
nebo tiskem na vyžádání

• Ochranou zařízení před krádeží,
manipulací a neoprávněným
použitím fyzických portů

Zabezpečení bez
komplikací
HP Security Manager, bezpečnostní řešení
HP JetAdvantage, chrání vaše zařízení
jednoduchým, intuitivním a přitom
efektivním způsobem, který zahrnuje:
• Vytvoření zásad pro všechna zařízení
• Vyhodnocení splnění požadavků
u jednotlivých zařízení
• Automatickou nápravu nevyhovujících
zařízení
• Přezkoumání hlášení o rizicích

• Šifrováním informací přenášených
do zařízení nebo z něj přes síť,
mobil nebo připojení ke cloudu

• Zabráněním pozměňování
nebo padělání dokumentů
s využitím funkcí proti podvodům
a zabezpečených zásobníků

Vytvořte si svou strategii zabezpečení
Na základě kvalitativních a kvantitativních dat
získaných při hodnocení zabezpečení vám
váš bezpečnostní poradce společnosti HP
pomůže identifikovat rizika včetně odhadu jejich
potenciálního dopadu a předloží vám doporučení
pro zabezpečení vašeho tiskového prostředí. Tato
doporučení mohou zahrnovat:
• Hardwarová řešení pro ochranu citlivých
údajů uložených v tiskárnách a multifunkčních
zařízeních
• Software a řešení pro ochranu dat
přenášených přes vaši kancelářskou síť
nebo cloud
• Služby a řešení pro monitorování vašeho
tiskového prostředí
Společnost HP vám pak může tato doporučení
splnit bezpečným nasazením řešení, výměnou
starších zařízení za bezpečnější, aktualizací
firmwaru atd.

• Nákladově efektivním
a bezpečným zavedením
zásad zabezpečení

Kontaktujte svého místního zástupce společnosti
HP, který vám vysvětlí, jak vám služby HP Printing
Security Advisory Services mohou přinést lepší
ochranu a jistotu, že je vše pod kontrolou.
Pomůžeme vám zapojit zainteresované osoby,
shromáždit informace, přizpůsobit a realizovat
vaši strategii a účinně ji řídit. Pokud se rozhodnete
zabezpečit své tiskové prostředí pomocí řešení
a služeb společnosti HP, budeme vám průběžně
poskytovat rady i podporu odvíjející se od toho, jak
se budou vaše prostředí tisku a zpracování obrazu
– jakož i jejich bezpečnostní rizika – vyvíjet.

Další informace naleznete na stránce
hp.com/go/secureprinting

Bez ohledu na to, kterou cestu si vyberete...

Sdílejte se svými kolegy
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• Odhalováním slabých míst
zabezpečení a zbytečností
ve vašich tiskových
zařízeních a zařízeních
pro zpracování obrazu

Začínáme

Tím však vaše spolupráce se společností HP
nemusí skončit. Společnost HP vám může
poskytnout trvalou podporu vašeho podnikání
prostřednictvím spravovaných služeb zabezpečení
a opakujících se závazků. Váš čas tak budete moci
věnovat strategickým činnostem, zatímco my
budeme spravovat váš každodenní provoz.

Přihlásit se k odběru novinek
hp.com/go/getupdated

Správou a sledováním
bezpečnostních rizik

