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A biztonsághoz vezető út
HP Nyomtatásbiztonsági Tanácsadó Szolgáltatás

Mit szólna, ha...
• tisztázhatná és kiértékelhetné
az aktuális nyomtatásbiztonsági
szabályzatait és igényeit?
• integrált nyomtatásbiztonsági
stratégiát hozhatna létre?
• azonosíthatná a technológiákat és
szolgáltatásokat, amelyek segíthetnek
elérni a biztonsági céljait?
• olyan tervet hozhatna létre, amellyel
kezelhetők a nyomtatásbiztonsági
szabályzatai és megoldásai?

A kihívás
A szervezetek több erőforrást fordítanak adataik
védelmére, mint eddig bármikor. Ám amíg
az adatközpontok és a belső hálózatok nagy
figyelmet kapnak, számos informatikai biztonsági
stratégia nem érinti a nyomtatási és képalkotási
sebezhetőségeket – holott a potenciális költségek
éppen olyan magasak lehetnek.
Az elveszett bizalmas adatok, ügyfélrekordok
vagy védett információk könnyedén
dollármilliókba kerülhetnek a vállalatoknak.
A hírnevet érő maradandó károkról nem is
beszélve. A környezetek biztonsága mellett
gyakran más jelentős szempontok is versenybe
szállnak – például a költségek vagy az egyszerű
használat szempontja és számos más tényező.
Ezzel a kihívással olyan erős biztonsággal lehet
csak szembeszállni, amely egyaránt célozza
a hardvereszközökre, a fontos adatokra és a
nyomtatott dokumentumokra vonatkozó eltérő
kockázatokat is. Ám nem kell egyedül megoldania
a saját védelmét.

Áttekintés
A HP Nyomtatásbiztonsági Tanácsadó Szolgáltatás
segítségével egységes nyomtatásbiztonsági
stratégiát alakíthat ki és valósíthat meg
vállalkozása védelme érdekében. A folyamat
kezdő lépéseként HP biztonsági tanácsadónk
biztonsági csapatával együttműködésben
felülvizsgálja az aktuális környezetet, hogy

alapos ismereteket szerezzen vállalata
biztonsági szempontjairól, gyakorlatairól és
sebezhetőségeiről. Ezután egy biztonsági
workshopon összeülnek a legfontosabb
érdekelt felek, ahol megbeszélik a veszélyeket,
és megegyeznek az új nyomtatásbiztonsági
stratégia céljairól. Ennek a stratégiának megfelelő
egyensúlyba kell hoznia a biztonság, a költségek
és az egyszerű használat szempontját.
Biztonsági tanácsadóink részletes adatokat
gyűjtenek, és megkérdezik az alkalmazottakat
a mindennapi nyomtatási és képalkotási
gyakorlatokról. Tanácsadója HP JetAdvantage
eszközöket (pl. HP Web Jetadmin és HP
JetAdvantage Security Manager) is használhat
az aktuális nyomtatásbiztonsági helyzet
értékeléséhez a szabályozási követelményekkel és
az iparági legjobb gyakorlatokkal szemben.

Idézetek ügyfelektől
• „A HP-tanácsadó felhívta a figyelmünket a
nyomtatási infrastruktúra biztonságának
fontosságára, amelyre korábban nem is
gondoltunk”
• „A HP biztonsági tanácsadók olyan rossz
gyakorlatokat fedeztek fel, amelyekről azt sem
tudtuk, hogy léteznek...”
• „A HP biztonsági szakértő alapos
menetrendet vázolt fel számunkra a
biztonságunk fejlesztéséhez a nyomtatási
infrastruktúránkban”
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Védelemre tervezve
Munkafolyamata bármely pontján felmerülhetnek biztonsági problémák. Egy megfelelő szabályzat a következőkkel
segíthet felszámolni ezeket a sebezhetőségeket:

A készülék védelme

Az adatok védelme

A dokumentumok védelme

• Az MFP készülék beállításaihoz
való hozzáférés szabályozásaa
kevésbé biztonságos konfigurációk,
valamint a felesleges nyomtatások,
beolvasások és adatátvitelek
megakadályozása érdekében

• Bizalmas adatokat tartalmazó
fájlok tárolására használt
belső merevlemezekhez való
hozzáférés megakadályozása

• A dokumentumokhoz való
illetéktelen hozzáférés
kockázatának csökkentése
felhasználói hitelesítéssel vagy
nyomtatásindítási funkcióval

• A készülékek védelme a lopással,
a manipulációval és a fizikai portok
illetéktelen használatával szemben

• A készülékek között hálózati,
mobil- és felhőalapú kapcsolaton
keresztül átvitt adatok titkosítása

• Dokumentumok manipulációjának
vagy hamisításának
megakadályozása csalás elleni
funkciókkal és biztonságos
adagolótálcákkal

A HP Security Manager – amely egy
JetAdvantage biztonsági megoldás –
egyszerű, intuitív és hatékony folyamattal
biztosítja flottája védelmét, amely a
következőket foglalja magában:

A biztonsági stratégia létrehozása
A biztonsági értékelés során gyűjtött minőségi
és mennyiségi adatokkal felvértezve a HP
biztonsági tanácsadója segít Önnek azonosítani
a kockázatokat és megbecsülni azok lehetséges
hatását, valamint ajánlásokat tesz a nyomtatási
környezet védelmének javítására. Az ajánlások
többek között a következők lehetnek:

• Flottaszintű szabályzat létrehozása

• Hardvermegoldások a nyomtatókon és MFP
készülékeken tárolt érzékeny adatok védelméhez

Felejtse el a bonyolultságot
a biztonságban

• Készülékek megfelelőségének értékelése
• Nem megfelelő készülékek automatikus
helyreállítása
• Kockázatalapú jelentések felülvizsgálata

• Szoftverek és megoldások az irodai hálózatán
vagy a felhőben átvitel alatt álló adatok
védelméhez
• Szolgáltatások és megoldások a nyomtatási
környezet felügyeletéhez
A HP ezt követően Önnel együttműködésben
megvalósítja ezeket az ajánlásokat a megoldások
biztonságos bevezetésével, a régebbi készülékek
biztonságosabb készülékekre történő cseréjével, a
belső vezérlőprogram frissítésével stb.

• Biztonsági szabályzatok
bevezetése költséghatékony,
biztonságos módon

Forduljon helyi HP-képviselőjéhez, aki tájékoztatja
arról, hogyan segíthet a HP Nyomtatásbiztonsági
Tanácsadó Szolgáltatás abban, hogy a nagyobb
biztonsághoz és nyugalomhoz vezető útra
léphessen. Önnel együttműködésben bevonjuk az
érdekelt feleket, információt gyűjtünk, személyre
szabjuk és megvalósítjuk, majd hatékonyan
menedzseljük stratégiáját. Ha úgy dönt, hogy a
HP megoldásaival és szolgáltatásaival szeretné
megvédeni nyomtatási környezetét, folyamatos
tanácsadással és támogatással segítjük, míg
nyomtatási és képalkotási környezete fejlődik –
a biztonságukat pedig veszélyek fenyegetik.

További információk:
hp.com/go/secureprinting

Bármelyik utat válassza is...

Ossza meg kollégáival
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• Biztonsági holtterek és
hiányosságok felfedezése
a nyomtatási és
képalkotási flottában

Első lépések

A HP-val való kapcsolatának azonban nem
feltétlenül kell itt véget érnie. Megbízhatja a HP-t
azzal, hogy folyamatosan támogassa vállalatát a
felügyelt biztonsági szolgáltatások és az ismétlődő
megbízások révén. Így Ön a stratégiailag fontos
tevékenységekkel töltheti idejét, amíg mi intézzük
a napi szintű feladatokat.

Iratkozzon fel a frissítésekre
hp.com/go/getupdated

Biztonsági kockázatok kezelése
és felügyelete

