Kratka predstavitev

Pot do zaščite
Svetovalne storitve za varnost tiskanja HP

Kaj, če bi lahko …
• Razjasnili in ovrednotili svoje
trenutne varnostne pravilnike in
potrebe na področju tiskanja?
• Ustvarili integrirano strategijo
za varnost tiskanja?
• Določili tehnologije in storitve, ki vam bodo
v pomoč pri doseganju varnostnih ciljev?
• Razvili načrt za izvajanje in upravljanje
pravilnikov in rešitev za varnost tiskanja?

Izziv
Organizacije niso še nikoli vlagale toliko sredstev
za zaščito svojih podatkov. Čeprav se veliko
pozornosti namenja podatkovnim središčem in
notranjim omrežjem, veliko strategij za varnost
informacijske tehnologije ne obravnava ranljivosti
na področju tiskanja in zajemanja slik, čeprav so
morebitni stroški enakovredni.
Izgubljeni zaupni podatki, zapisi o strankah ali
lastniške informacije lahko podjetja mimogrede
stanejo milijone dolarjev, in v to sploh ni všteta
trajna škoda, ki nastane zaradi izgube ugleda.
Zagotovitev varnosti za okolja pogosto tekmuje
z drugimi prioritetami: stroški, preprostostjo
uporabe in drugimi. Ta izziv zahteva močno
zaščito pred različnimi tveganji, ki ogrožajo strojne
naprave, pomembne podatke in natisnjene
dokumente. Toda ni treba, da za zaščito in varnost
poskrbite sami.

Pregled
Svetovalne storitve za varnost tiskanja HP vam
lahko pomagajo razviti trdno strategijo za varnost
tiskanja in izvajati rešitve za zaščito podjetja. Za
začetek
se bo HP-jev svetovalec za varnost pogovoril
z vašo skupino za varnost in pregledal vaše
trenutno okolje, da bo bolje razumel problematiko,
prakse in ranljivosti vašega podjetja. Na
delavnico na temo varnosti bomo povabili ključne
zainteresirane strani, ki jih bomo poučili o grožnjah
in jim pomagali doseči dogovor glede ciljev nove

strategije za varnost tiskanja, takšne, ki zagotavlja
pravo ravnotežje med varnostjo, stroški in
preprostostjo uporabe.
Naši svetovalci za varnost bodo zbrali podrobne
informacije in se pogovorili z uslužbenci o dnevnih
praksah tiskanja in zajemanja slik. Vaš svetovalec
lahko tudi namesti orodja HP JetAdvantage, na
primer HP Web Jetadmin in HP JetAdvantage
Security Manager, ki primerjata vaše trenutno
stališče glede varnosti tiskanja z regulativnimi
zahtevami in najboljšimi industrijskimi praksami.

Izjave strank
• »HP-jev svetovalec nam je podal pogled 		
glede varnosti infrastrukture tiskanja,
o
katerem pred tem sploh nismo razmišljali«
• »HP-jevi svetovalci za varnost so odkrili slabe
prakse, za katere sploh nismo vedeli, da
obstajajo ...«
• »HP-jeva varnost nam je zagotovila poglobljeno
orientacijsko
karto, s katero se lahko
usmerjamo na izboljšanje varnosti
v
naši infrastrukturi tiskanja«
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Načrt za zaščito
Do kršitev lahko pride na kateri koli točki v delovnem toku. Pameten pravilnik pomaga obravnavati te ranljivosti z:

Upravljanjem naprave

Zaščito podatkov

Zaščito dokumentov

• Nadziranjem dostopa do nastavitev
večnamenski tiskalnikov,
da se prepreči manj varne
konfiguracije in nepotrebne natise,
skeniranja in prenose podatkov

• Preprečevanjem dostopa do notranjih
pogonov, na katerih so shranjene
datoteke z zaupnimi informacijami

• Zmanjšanjem tveganja, da bi
dokumenti prišli v napačne roke
z uporabo preverjanja pristnosti
uporabnikov in tiskanjem samo
izbranih dokumentov

• Zaščito naprav pred krajo, vdori
in nepooblaščeno uporabo
fizičnih priključkov

Poenostavite
varnost
HP Security Manager, varnostna rešitev
JetAdvantage, zagotavlja varnost za
vašo skupino naprav z upoštevanjem
preprostega, intuitivnega in učinkovitega
postopka:

• ustvarjanje pravilnika za celotno skupino
naprav

• ocena skladnosti naprav
• samodejno izboljšanje neskladnih naprav
• pregled poročil, ki temeljijo na tveganjih

• Šifriranjem informacij, ki
potujejo v naprave in iz njih
prek povezave z omrežjem,
mobilno napravo ali oblakom

• Preprečevanjem vdorov ali
ponarejanja dokumentov s
funkcijami proti preprečevanju
prevar in varnimi vhodnimi pladnji

Izdelajte svojo varnostno strategijo
HP-jev svetovalec za varnost, ki je opremljen
s kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki,
pridobljenimi med postopkom ocenjevanja
varnosti, vam bo pomagal prepoznati tveganja,
oceniti njihov morebiten vpliv in vam predstavil
priporočila za zaščito okolja tiskanja. Ta priporočila
lahko vključujejo:
• strojne rešitve za zaščito občutljivih podatkov,
shranjenih na tiskalnikih in večnamenskih
napravah
• programsko opremo in rešitve za zaščito
podatkov,
ki potujejo prek pisarniškega omrežja
ali oblaka
• storitve in rešitve za nadziranje okolja tiskanja

Upravljanjem in nadziranjem
varnostnih tveganj
• Odkrivanjem slepih in
neučinkovitih točk na področju
varnosti v skupini naprav za
tiskanje in zajemanje slik
• Izvajanjem varnostnih
pravilnikov na cenovno
ugoden in varen način

Začetek
Obrnite se na lokalnega HP-jevega predstavnika in
se z njim pogovorite, kako vam lahko svetovalne
storitve za varnost tiskanja HP pomagajo doseči
boljšo zaščito in opravljanje dela brez skrbi.
Sodelovali bomo z zainteresiranimi stranmi, zbrali
informacije, prilagodili in izvedli vašo strategijo ter
jo učinkovito upravljali. Če za zaščito okolja tiskanja
izberete HP-jeve rešitve in storitve, boste prejeli
trajno vodstvo in podporo za svoje razvijajoče se
okolje tiskanja in zajemanja slik ter z njim povezane
varnostne grožnje.

Za dodatne informacije pojdite na spletno
mesto hp.com/go/secureprinting

HP lahko nato v sodelovanju z vami izvede ta
priporočila prek varne uvedbe rešitev, zamenjave
starejših naprav z varnejšimi, posodobitvijo vdelane
programske opreme itd.
Toda vaše razmerje s HP-jem je lahko tudi
obsežnejše. Dovolite, da HP zagotovi podporo
za vaše podjetje v obliki trajnega razmerja
prek vodenih storitev za varnost in večkratnih
dogovorov. Medtem ko bomo upravljali
vsakodnevna opravila, se lahko vi usmerite na
strateške dejavnosti.
Sami izberite pot ...

Prijavite se za posodobitve
hp.com/go/getupdated

Delite s sodelavci
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