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Op weg naar een betere
bescherming
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Denkt u hier wel eens aan
• Uw bestaande printbeveiligingspolicy's evalueren en bepalen
waar u behoefte aan heeft
• Een geïntegreerde
printbeveiligingsstrategie creëren
• Technologie en services gebruiken
waarmee u uw beveiligingsdoelstellingen
kunt realiseren
• Een plan opstellen voor implementatie
en beheer van uw printbeveiligingspolicy's en -oplossingen

De uitdaging
Bedrijven investeren meer dan ooit in
de bescherming van hun data. Daarbij
gaat de meeste aandacht uit naar
datacenters en interne netwerken. In veel
IT-beveiligingsstrategieën worden de
kwetsbaarheden van printers en scanners
echter over het hoofd gezien, hoewel de
potentiële kosten even hoog zijn.
Verlies van vertrouwelijke gegevens,
klantendossiers of gevoelige bedrijfsinformatie kan bedrijven miljoenen euro's
kosten. En daarbij is nog geen rekening
gehouden met blijvende reputatieschade.
Het beveiligen van de omgeving is slechts
een van de vele prioriteiten, naast kosten,
gebruiksgemak en meer. Dit vraagt om een
krachtige verdediging tegen uiteenlopende
risico's die hardware, belangrijke informatie
en geprinte documenten bedreigen. Deze
bescherming en beveiliging hoeft u niet
alleen aan te pakken.

Overzicht
HP Printing Security Advisory Services helpen
u een coherente printbeveiligingsstrategie te
ontwikkelen en oplossingen te installeren die
uw bedrijf beschermen. Eerst evalueert een
HP beveiligingsadviseur samen met uw
beveiligingsteam de huidige situatie om

meer inzicht te krijgen in de problemen,
praktijken en kwetsbaarheden van uw
bedrijf. Dan wordt een beveiligingsworkshop gehouden met de
voornaamste belanghebbenden, waarin
zij informatie krijgen over bedreigingen
en overeenstemming bereiken over de
doelstellingen van een nieuwe printbeveiligingsstrategie met de juiste balans
tussen veiligheid, kosten en gebruiksgemak.
Onze beveiligingsadviseurs verzamelen
gedetailleerde informatie en spreken
met werknemers over de dagelijkse
printer- en scannerpraktijk. Uw adviseur
kan ook HP JetAdvantage-tools zoals
HP Web Jetadmin en HP JetAdvantage
Security Manager inzetten om uw huidige
printbeveiligingsstatus te evalueren en deze
te toetsen aan regelgeving en best practices
uit de industrie.

Ervaringen van klanten
• "De HP adviseur suggereerde ons de
printinfrastructuur te beveiligen, iets wat
wij nog nooit hadden overwogen"
• "HP Security Consultants ontdekten slechte
gewoonten waarvan wij ons niet bewust
waren"
• "HP Security verstrekte ons een uitvoerig
stappenplan voor een betere beveiliging
van onze hele printinfrastructuur"
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Bescherming plannen
Inbreuken kunnen overal in de workflow plaatsvinden. Een goede policy helpt kwetsbaarheden aan te pakken via:

Bescherming van het apparaat

Bescherming van data

Bescherming van documenten

• De toegang tot MFP-instellingen
controleren om onveilige
configuraties te voorkomen
en overbodige prints, scans en
data-overdracht te vermijden

• Toegang beperken tot
interne schijven waarop
bestanden met vertrouwelijke
informatie zijn opgeslagen

• De kans dat documenten
in verkeerde handen vallen
reduceren door gebruikersverificatie of pull-printing

• Informatie die via het netwerk,
mobiele apparaten of de cloud
naar en van apparaten wordt
gestuurd versleutelen

• Manipulatie of vervalsing van
documenten tegengaan met
in de prints geïntegreerde
antifraudekenmerken en
beveiligde invoerladen

• Apparaten beschermen
tegen diefstal, aanpassingen
of ongeautoriseerd gebruik
van fysieke poorten

Maak beveiliging
eenvoudiger
HP Security Manager, een JetAdvantage
Security-oplossing, hanteert een
eenvoudig, intuïtief en efficiënt proces
om uw apparatuur te beveiligen:
• Creëer een policy voor uw hele
apparatuurpark
• Evalueer de compliance van
apparaten
• Pas niet-compatibele apparaten
automatisch aan
• Evalueer risicorapporten

Creëer uw beveiligingsstrategie
Op basis van de tijdens de
beveiligingsevaluatie verzamelde
kwalitatieve en kwantitatieve data helpt
de HP beveiligingsadviseur u risico's te
identificeren en de potentiële gevolgen
in te schatten en doet hij aanbevelingen
voor het beveiligen van uw printomgeving.
Bijvoorbeeld:
• Hardwareoplossingen voor het beschermen
van vertrouwelijke informatie die op printers
en MFP's opgeslagen is
• Software en oplossingen ter bescherming
van data die verstuurd worden via uw
netwerk
of de cloud
• Services en oplossingen om uw
printomgeving te bewaken

Beheer en bewaking van
beveiligingsrisico's
• Lacunes in de beveiliging
en inefficiënte procedures
in uw printer- en scanneromgeving opsporen
• Beveiligingspolicy's op een
kostenefficiënte en veilige
manier implementeren

Begin nu
Neem contact op met uw HP account
manager om te bespreken hoe HP Printing
Security Advisory Services u op weg helpen
naar een betere bescherming en meer
zekerheid. Samen met u overtuigen wij
de belanghebbenden, verzamelen wij
informatie, implementeren wij uw strategie
op maat en beheren wij deze effectief. Als u
uw printomgeving beveiligt met oplossingen
en diensten van HP, ontvangt u continu hulp
en ondersteuning wanneer uw printer- en
scanneromgeving en de bedreigingen
veranderen.

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/secureprinting

HP kan vervolgens als uw partner deze
aanbevelingen uitvoeren, middels veilige
installatie van oplossingen, vervanging
van oude apparaten door nieuwe, veilige
apparaten, firmware-updates en meer.   
Maar uw relatie met HP kan nog
veel verder gaan. Laat HP uw bedrijf
continu ondersteunen met beheerde
beveiligingsservices en periodieke
activiteiten. Als wij het dagelijks beheer
uitvoeren, kunt u zich met strategische
activiteiten bezighouden.
Waarvoor u ook kiest…

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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