Prehľad

Cesta k zabezpečeniu
Poradenské služby HP v oblasti zabezpečenia tlače

Čo ak by ste mohli…
• Objasniť a vyhodnotiť svoje
aktuálne pravidlá a potreby
v oblasti zabezpečenia tlače?
• Vytvoriť stratégiu integrovaného
zabezpečenia tlače?
• Identifikovať technológie a služby
pomáhajúce dosiahnuť vaše ciele
týkajúce sa zabezpečenia?
• Vytvoriť plán implementácie
a spravovania vašich pravidiel a riešení
v oblasti zabezpečenia tlače?

Výzva
Organizácie venujú viac prostriedkov na ochranu
svojich dát než kedykoľvek predtým. Zatiaľ čo
dátovým centrám a interným sieťam sa venuje
veľa pozornosti, mnohé stratégie zabezpečenia
IT zabúdajú na zraniteľné miesta v oblasti tlače
a zobrazovania, hoci potenciálne riziká sú rovnako
vysoké.
Strata dôverných dát, záznamov klientov alebo
súkromných informácií môže stáť spoločnosti
milióny dolárov. Nerátajúc trvalé poškodenie ich
reputácie. Bezpečné prostredie musí často čeliť
konkurencii ostatných priorít, ako sú napríklad
náklady či jednoduché používanie. Táto výzva si
vyžaduje účinnú ochranu pred rôznymi rizikami
ohrozujúcimi hardvérové zariadenia, dôležité dáta
a tlačenú dokumentáciu. Ochranu a zabezpečenie
si však nemusíte poskytovať len vy sami.

Prehľad
Poradenské služby v oblasti zabezpečenia tlače
od spoločnosti HP vám pomôžu vyvinúť ucelenú
stratégiu zabezpečenia tlače a implementovať
riešenia na ochranu vášho podniku. Na začiatku
tohto procesu bude poradca HP pre oblasť
zabezpečenia spolupracovať s vaším tímom
zabezpečenia, aby vyhodnotil vaše prostredie
a lepšie porozumel obavám, postupom
a rizikám vašej spoločnosti. Seminár zameraný
na zabezpečenie spojí kľúčových pracovníkov,
oboznámi ich s hrozbami a pomôže im dohodnúť

sa na cieľoch novej stratégie zabezpečenia
tlače, aby sa vytvoril správny pomer medzi
zabezpečením, nákladmi a jednoduchým
používaním.
Naši poradcovia v oblasti zabezpečenia zozbierajú
podrobné informácie a získajú od zamestnancov
informácie o každodenných postupoch v oblasti
tlače a zobrazovania. Váš poradca tiež môže
nasadiť nástroje HP JetAdvantage, ako napríklad
HP Web Jetadmin a HP JetAdvantage Security
Manager, pomocou ktorých vyhodnotí aktuálny
stav zabezpečenia tlače podľa regulačných
požiadaviek a najvhodnejších postupov v odvetví.

Čo o nás povedali zákazníci
• „Konzultant spoločnosti HP nám otvoril oči
a oboznámil nás so zabezpečením infraštruktúry
tlače, nad ktorým sme ani len neuvažovali.“
• „Konzultanti HP v oblasti zabezpečenia odhalili
nevhodné postupy, o ktorých existencii sme
vôbec nevedeli...“
• „HP Security nám poskytlo podrobný plán,
pomocou ktorého sa môžeme zamerať
na vylepšenie zabezpečenia v rámci celej
infraštruktúry tlače.
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Plán ochrany
K narušeniam zabezpečenia môže dôjsť v ktoromkoľvek bode pracovného postupu. Spoľahlivé pravidlá pomáhajú riešiť
riziká týmito spôsobmi:

Ochrana zariadenia

Ochrana dát

Ochrana dokumentov

• Riadenie prístupu k nastaveniam
multifunkčných tlačiarní,
aby nebolo možné nastaviť
konfigurácie s nižším zabezpečením,
zabránilo sa nepotrebnej tlači,
skenovaniu a prenosu dát

• Zabránenie prístupu k interným
diskom, v ktorých sú uložené súbory
obsahujúce dôverné informácie

• Zníženie rizika, že sa dokumenty
dostanú do nesprávnych
rúk, pomocou overovania
používateľov alebo zadržiavania
tlačových úloh v tlačiarni

• Ochrana zariadení pred krádežou,
falšovaním a neoprávneným
použitím fyzických portov

Zabezpečenie
bez komplikácií
Nástroj HP Security Manager, súčasť
riešenia JetAdvantage Security, zabezpečuje
vaše portfólio pomocou jednoduchého,
intuitívneho a efektívneho postupu, ktorý
zahŕňa:
• vytvorenie pravidiel pre celé portfólio,
• prístup k zariadeniam na dosiahnutie
súladu,
• automatickú úpravu zariadení, ktoré súlad
nedodržiavajú,
• kontrolu správ o rizikách.

• Šifrovanie dát prechádzajúcich
medzi zariadeniami prostredníctvom
sieťového, mobilného
a cloudového pripojenia

• Zabránenie neoprávnenému
používaniu alebo falšovaniu
dokumentov s funkciami
zabezpečenia proti podvodu
a bezpečnými vstupnými zásobníkmi

Vytvorte si vlastnú stratégiu zabezpečenia
Vďaka kvalitatívnym a kvantitatívnym dátam
získaným počas vyhodnocovania zabezpečenia
vám poradca HP v oblasti zabezpečenia dokáže
pomôcť identifikovať riziká, odhadnúť ich
potenciálny dosah a poskytnúť vám odporúčania
na zabezpečenie vášho prostredia tlače. Tieto
odporúčania môžu zahŕňať:
• hardvérové riešenia na ochranu citlivých dát
uložených v štandardných a multifunkčných
tlačiarňach,
• softvér a riešenia na ochranu dát
prechádzajúcich vašou podnikovou sieťou
alebo cloudom,
• služby a riešenia na monitorovanie vášho
prostredia tlače.
Spoločnosť HP s vami následne môže nadviazať
partnerskú spoluprácu, aby sa odporúčania
realizovali prostredníctvom bezpečného nasadenia
riešení, výmeny starých zariadení za bezpečnejšie,
aktualizácie firmvéru atď.

Správa a monitorovanie rizík
zabezpečenia
• Zisťovanie problematických
a neefektívnych prvkov
v portfóliu tlače a zobrazovania
• Implementovanie pravidiel
zabezpečenia zaisťujúcich
cenovú efektívnosť a bezpečnosť

Začíname
Kontaktujte lokálneho zástupcu spoločnosti
HP a zistite, ako vám poradenské služby
v oblasti zabezpečenia tlače od spoločnosti HP
pomôžu získať väčšiu ochranu a zabezpečenie.
V spolupráci s vami začleníme do práce kľúčových
účastníkov, zozbierame informácie, prispôsobíme
a implementujeme stratégiu a budeme ju účinne
riadiť. Ak sa rozhodnete pre zabezpečenie
prostredia tlače prostredníctvom riešení a služieb
HP, budeme vám priebežne poskytovať odborné
vedenie a podporu pre vaše meniace sa prostredie
tlače a zobrazovania a s tým súvisiace meniace sa
riziká ich zabezpečenia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/secureprinting

Týmto však váš vzťah so spoločnosťou HP nemusí
končiť. Spoločnosť HP môže podporovať váš
podnik prostredníctvom dlhodobého poskytovania
služieb spravovaného zabezpečenia a obnovovania
vzťahov. Budete tak môcť venovať svoj čas
strategickým aktivitám a my sa budeme venovať
tým každodenným.
Čokoľvek čo vám viac vyhovuje...

Registrácia na príjem aktualizácií
hp.com/go/getupdated
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