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הנתיב להגנה

שירותי HP Printing Security Advisory Services

מה אם יכולת...
•להבהיר ולהעריך את המדיניות והצרכים
הנוכחיים של אבטחת ההדפסה שלך?
•ליצור אסטרטגיית הדפסה משולבת?

•לזהות טכנולוגיות ושירותים כדי שיסייעו
לך להגשים את יעדי האבטחה שלך?
•לפתח תוכנית ליישום ולניהול של
מדיניות אבטחת ההדפסה והפתרונות?

האתגר
ארגונים מקדישים מספר רב יותר של משאבים מאי
פעם להגנה על הנתונים שלהם .אבל בעוד שמרכזי
נתונים ורשתות פנימיות זוכים לתשומת לב רבה,
אסטרטגיות אבטחת  ITרבות אינן מצליחות לטפל
בנקודות התורפה של ההדפסה וההדמיה  -למרות
שהעלויות הפוטנציאליות גבוהות באותה מידה.
נתונים סודיים שאבדו ,רשומות לקוח או מידע קנייני
עשויים בקלות לעלות לחברות מיליוני דולרים.
ועוד לא הזכרנו את הנזק ארוך הטווח למוניטין
שלהן .אבטחת הסביבות מתחרה בדרך כלל עם סדרי
עדיפויות אחרים  -עלות ,שימוש קל ועוד .אתגר
זה דורש הגנה חזקה מפני הסיכונים הנפרדים
שמאיימים על התקני החומרה ,הנתונים החשובים
והמסמכים המודפסים .אבל אינך צריך להגן ולאבטח
בעצמך.

סקירה
שירותי HP Printing Security Advisory Services
יכולים לסייע לך לפתח אסטרטגיית אבטחת הדפסה
מלוכדת וליישם פתרונות כדי להגן על העסק שלך.
כדי להתחיל בתהליך ,יועץ של  HP securityיעבוד
עם צוות האבטחה שלך ויסקור את הסביבה הנוכחית
כדי להבין טוב יותר את הבעיות ,שיטות הפעולה
ונקודות התורפה בחברה שלך .סדנת אבטחה תפגיש
בין בעלי עניין עיקריים ,תלמד אותם על איומים
ותסייע להם להגיע להסכמה כללית בנוגע ליעדים
של אסטרטגיית אבטחת הדפסה חדשה  -אסטרטגיה
שמאפשרת לאזן בין אבטחה ,עלות ושימוש נוח.

יועצי האבטחה שלנו אוספים מידע מפורט
ומראיינים עובדים בנוגע לשיטות ההדפסה וההדמיה
היומיומיות .היועץ שלך יכול גם לפרוס כלי
 HP JetAdvantageכגון HP Web Jetadmin
ו HP JetAdvantage Security Manager-כדי
להעריך את עמדת אבטחת ההדפסה הנוכחית שלך
מול דרישות התקינה ושיטות העבודה המומלצות
בתעשייה.

עדויות של לקוחות
•"יועץ של  HPהפיל לנו אסימון בנוגע לאבטחה
עבור תשתית הדפסה שמעולם לא לקחנו
בחשבון"

•"יועצי  HP Securityחשפו שיטות עבודה גרועות
שאפילו לא ידענו שקיימות"...
•" HP Securityהעניק לנו מפת דרכים מעמיקה
כדי להתמקד בה לצורך שיפור האבטחה שלנו
בתשתית ההדפסה"
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התכונן להגנה

פרצות יכולות להתרחש בכל שלב בזרימת העבודה שלך .מדיניות מבוססת מסייעת בטיפול בנקודות תורפה אלה על-ידי:

הגנה על ההתקן

•שליטה בגישה להגדרות של מדפסות
רב-תכליתיות כדי למנוע תצורות
מאובטחות פחות ולמנוע הדפסות,
סריקות ושידורי נתונים שאינם הכרחיים

•הגנה על התקנים מפני גנבה ,שימוש
לרעה ושימוש לא מורשה ביציאות פיזיות

הפוך את האבטחה לפשוטה יותר
 ,HP Security Managerפתרון אבטחה של
 ,JetAdvantageמשתמש בתהליך פשוט,
אינטואיטיבי ויעיל לאבטחת הצי שלך:
•צור מדיניות ברמת הצי

•הערך את מידת התאימות של התקנים
•תקן מיד התקנים שאינם תואמים

•סקור דוחות המבוססים על סיכונים

הגנה על הנתונים

•מניעת גישה לכוננים
פנימיים שמאחסנים קבצים
המכילים מידע סודי

•הצפנת מידע העובר אל התקנים
ומהם  -דרך קישוריות רשת,
טלפונים ניידים וענן

הגנה על המסמכים

•הפחתת הסיכון לכך שמסמכים יגיעו
לידיים הלא נכונות באמצעות אימות
משתמשים או משיכת הדפסה

•מניעת שימוש לרעה או זיוף של
מסמכים באמצעות מאפיינים למניעת
הונאות ומגשי קלט מאובטחים

צור את אסטרטגיית האבטחה שלך
יועץ  HP Securityשלך ,המצויד בנתונים האיכותניים
והכמותיים שהתקבלו במהלך הערכת האבטחה ,יסייע
לך לזהות סיכונים ,להעריך את ההשפעה האפשרית
שלהם ויציג לך המלצות לאבטחת סביבת ההדפסה
שלך .המלצות אלה עשויות לכלול:
•פתרונות חומרה להגנה על נתונים רגישים
המאוחסנים במדפסות רגילות ובמדפסות
רב-תכליתיות

•תוכנה ופתרונות להגנה על נתונים שעוברים
ברשת המשרדית שלך או בענן

•יישום מדיניות אבטחה
באופן משתלם ומאובטח

קבל פרטים נוספים בכתובת
hp.com/go/secureprinting

לאחר מכן  HPיכולה לשתף אתך פעולה כדי
ליישם המלצות אלה באמצעות פריסה מאובטחת
של פתרונות ,החלפת התקנים ישנים בהתקנים
מאובטחים יותר ,עדכון הקושחה וכדומה.

אבל הקשר שלך עם  HPלא מוכרח להסתיים כאן.
אפשר ל HP-לתמוך בעסק שלך על-ידי מערכת יחסים
לטווח הארוך באמצעות שירותי אבטחה מנוהלים
והתקשרויות חוזרות .זה מאפשר לך להקדיש את
זמנך לפעילויות אסטרטגיות ,בזמן שאנו מנהלים את
המשימות היומיומיות.
לא משנה באיזה נתיב תבחר...

תחילת העבודה
צור קשר עם נציג  HPהמקומי כדי לדון באופן שבו
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•גילוי "שטחים מתים" של
אבטחה וחוסר יעילות בצי
ההדפסה וההדמיה שלך

יוכלו לסלול לך את הנתיב להגנה גדולה יותר ושקט
נפשי .אנו נעבוד אתך כדי לשתף בעלי עניין ,לאסוף
מידע ,להתאים אישית וליישם את האסטרטגיה שלך
ולנהל אותה ביעילות .אם תבחר לאבטח את סביבת
ההדפסה שלך בעזרת הפתרונות והשירותים של ,HP
תקבל הדרכה ותמיכה רצופות ככל שסביבת ההדפסה
וההדמיה שלך  -והאיומים על האבטחה שלה  -גדלים.

•שירותים ופתרונות לניטור סביבת ההדפסה שלך

הירשם לקבלת עדכונים
hp.com/go/getupdated

ניהול וניטור של סיכוני אבטחה

