Rezumat

Calea spre protecţie
HP Printing Security Advisory Services

Ce-ar fi dacă aţi putea…
• Să clarificaţi şi să evaluaţi
politicile şi nevoile curente de
securitate a imprimării?
• Să creaţi o strategie integrată
de securitate a imprimării?
• Să identificaţi tehnologiile şi serviciile
care vă ajută să vă îndepliniţi
obiectivele de securitate?
• Să dezvoltaţi un plan de implementare
şi gestionare a politicilor şi soluţiilor
de securitate a imprimării?

Provocarea
Organizaţiile alocă mai multe resurse ca oricând
pentru a-şi proteja datele. Cu toate acestea, în
timp ce centrele de date şi reţelele interne se
bucură de mai multă atenţie, multe strategii
de securitate IT omit să ia în considerare
vulnerabilităţile proceselor imagistice şi de
imprimare – chiar dacă potenţialele costuri sunt la
fel de mari.
Datele confidenţiale, înregistrările despre clienţi
sau informaţiile despre bunuri pot cu uşurinţă să
coste companiile milioane de dolari. Şi să nu mai
vorbim de prejudiciile de durată aduse reputaţiei
acestora. Protejarea mediilor concurează adesea
cu alte priorităţi – costul, simplitatea în utilizare
şi multe altele. Această provocare necesită o
apărare puternică împotriva riscurilor disparate
care ameninţă dispozitivele hardware, datele
importante şi documentele imprimate. Dar nu
trebuie să asiguraţi această protecţie cu resurse
proprii.

Prezentare generală
Soluţiile oferite de HP Printing Security
Advisory Services vă pot ajuta să dezvoltaţi o
strategie coezivă de securitate a imprimării şi să
implementaţi soluţii pentru protejarea afacerii.
Pentru a începe procesul, un consultant pe
probleme de securitate de la HP va lucra cu echipa
dumneavoastră de securitate pentru a examina
mediul existent şi a înţelege mai bine aspectele
care îngrijorează compania dumneavoastră,

practicile curente şi vulnerabilităţile. În cadrul unei
sesiuni de lucru pe tema securităţii, vor fi discuţii
cu persoanele cheie interesate, pentru a-i informa
în legătură cu ameninţările şi a-i ajuta să ajungă
la un consens în privinţa obiectivelor unei noi
strategii de securitate a imprimării – o strategie
care găseşte echilibrul corect între securitate,
costuri şi simplitatea utilizării.
Consultanţii noştri pe probleme de securitate
culeg informaţii detaliate şi îi intervievează
pe angajaţi în legătură cu practicile zilnice de
imprimare şi prelucrare a imaginilor. Consultantul
dumneavoastră poate, de asemenea, să
implementeze instrumente HP JetAdvantage,
precum HP Web Jetadmin şi HP JetAdvantage
Security Manager, pentru a evalua postura curentă
a securităţii imprimării în ceea ce priveşte cerinţele
de reglementare şi cele mai bune practici din
industrie.

Citate de la clienţi
• „Consultantul de la HP ne-a deschis ochii în
domeniul securităţii pentru infrastructura
de imprimare, pe care nu am luat-o în calcul
niciodată”
• „Consultanţii în securitate de la HP au dezvăluit
practici greşite despre care nu ştiam nici măcar
că există..."
• „Soluţia de securitate HP ne-a arătat în detaliu
cum să ne concentrăm asupra îmbunătăţirii
securităţii în infrastructura noastră de
imprimare”
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Planul de protecţie
Breşele pot să apară în orice punct din fluxul dumneavoastră de lucru. O politică bine pusă la punct întâmpină aceste
vulnerabilităţi prin:

Protejarea dispozitivului

Protejarea datelor

Protejarea documentelor

• Controlarea accesului la setările
echipamentului MFP,
pentru a preveni efectuarea
configuraţiilor mai puţin sigure
şi a imprimărilor, scanărilor şi
transmisiei de date inutile

• Prevenirea accesului la unităţile
interne care stochează fişiere care
conţin informaţii confidenţiale

• Reducerea riscului ca documentele
să ajungă la cine nu trebuie, prin
autentificarea utilizatorilor şi metode
de imprimare prin distribuire

• Protejarea dispozitivelor împotriva
furtului, distrugerii şi utilizării
neautorizate a porturilor fizice

Înlăturaţi complexitatea
din procesul de securitate
HP Security Manager, o soluţie de securitate
JetAdvantage, urmează un proces simplu,
intuitiv şi eficient de protejare a flotei de
dispozitive:
• Creaţi o politică la nivelul întregii flote de
dispozitive
• Evaluaţi dispozitivele din punct de vedere
al conformităţii
• Remediaţi automat dispozitivele
neconforme
• Examinaţi rapoartele bazate pe riscuri

• Criptarea informaţiilor care
sunt transmise către şi de la
dispozitive prin conectivitate
de reţea, mobilă şi cloud

• Prevenirea modificării sau falsificării
documentelor, prin caracteristici
antifraudă şi tăvi de intrare sigure

Construiţi-vă strategia de securitate
Înarmat cu date calitative şi cantitative obţinute
în timpul evaluării securităţii, consultantul în
securitate de la HP vă va ajuta să identificaţi
riscurile, să estimaţi potenţialul impact al acestora
şi vă va prezenta recomandări pentru protejarea
mediului dumneavoastră de imprimare. Aceste
recomandări pot include:
• Soluţii hardware pentru protejarea datelor
sensibile stocate pe imprimante şi pe
echipamente MFP
• Software şi soluţii pentru protejarea datelor
aflate în tranzit prin reţeaua biroului
sau prin cloud
• Servicii şi soluţii pentru monitorizarea mediului
dumneavoastră de imprimare
HP poate apoi să lucreze cu dumneavoastră
pentru a materializa aceste recomandări prin
implementarea sigură a soluţiilor, înlocuirea
dispozitivelor mai vechi cu unele sigure,
actualizarea firmware-ului etc.

Gestionarea şi monitorizarea
riscurilor de securitate
• Descoperirea lacunelor de
securitate şi a ineficienţelor
la nivelul întregii flote de
echipamente imagistice
şi de imprimare
• Implementarea politicilor
de securitate într-un mod
sigur şi eficient din punct
de vedere al costurilor

Începeţi
Contactaţi reprezentantul local HP pentru a
discuta modul în care soluţiile oferite de HP
Printing Security Advisory Services vă pot dirija pe
calea spre o protecţie mai bună, pentru liniştea
dumneavoastră sufletească. Noi vom colabora
cu dumneavoastră pentru a implica persoanele
interesate, a colecta informaţii, a particulariza
şi implementa strategia aleasă şi a o gestiona
efectiv. Dacă decideţi să vă protejaţi mediul de
imprimare cu soluţiile şi serviciile HP, veţi beneficia
de asistenţă şi îndrumări continue, pe măsură ce
mediul dumneavoastră imagistic şi de imprimare –
şi ameninţările la securitatea acestuia – evoluează.

Aflaţi mai multe la
hp.com/go/secureprinting

Însă relaţia dumneavoastră cu HP nu trebuie să se
încheie aici. Permiteţi-i companiei HP să vă sprijine
afacerea în cadrul unei relaţii continue, prin servicii
de securitate gestionate şi angajamente periodice.
În acest fel, vă veţi putea petrece timpul cu
activităţile strategice, în timp ce noi vom gestiona
lucrările zilnice.
Orice cale aţi alege...

Înregistraţi-vă pentru actualizări
hp.com/go/getupdated
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